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INTRODUCTION
OBXECTIVOS

 Presentarse e despedirse (C1, C5)
 Intercambiar información persoal (C1 C5)
 Revisar a linguaxe dos niveis anteriores (C1, C7)
 Escoitar e comprender unha historia (C1, C4, C6)
 Cantar unha canción e recitar unha canción (C1, C6)
 Ler unha tira de cómic (C1, C6, C8)
 Representar un diálogo (C1, C5)
 Repasar o abecedario (C1, C6)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e ler. Preguntar e responder. L1
- Escoitar e ler a historia. L2
- Escoitar e escribir. L3

Falar
- Cantar a canción The Bugs are back! L1
- Cantar a canción The Bugs are back! L2
- Recitar o chant. L3
- Observar e deletrear. L3
- Xogar a I spy.... L3

Ler
- Recordar a Spike e Gracie. L1
- Ler e completar. L1
- Comprobar a comprensión da historia. L2
- Repaso do abecedario. L3

Escribir
- Escribir o seu nome nos libros. L1
- Completar. L1
- Confeccionar un dado. Xogar a un xogo. L1
- Recordar a historia. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L2
- Ordenar e escribir. L2
- Escribir. L3

Coñecemento da lingua a través do uso
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Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- How do you spell...?
- I 'm...
- I 'm fine thanks, and you?
- What 's your name?
- How old are you?
- Where do you live? At...
- What 's your favourite...? It 's...
- Do you like..? Yes, I do. / No, I don ' t.
- Have you got a pet? Yes, I have. / No, I haven ' t.

 Vocabulario

Linguaxe reciclada:
- Letras do abecedario
- snake, giraffe, crocodile, tiger, monkey, gorilla, elephant, leopard, bird
- hat, tree, pen, mountain, tail, camera, ice cream, notebook, flower, grass, lake,

school bag, trainers, sunglasses, banana

Linguaxe receptiva:
- Here 's the first contestant.
- Good luck!
- Well done!
- Great!
- Congratulations!
- You ‘ve got two tickets to...
- Are you ready?

 Pronunciación
- Letras do abecedario.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar cancións.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 2

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. The Bugs 
are back! song

Mostrar interese por 
aprender inglés.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 4

Animais salvaxes Mostrar interese por 
aprender feitos 
relacionados cos 
animais en inglés.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e 
cidadá.

PB 
páxina 2

Educación Moral e Cívica:
A importancia de mostrar 
educación ao presentarse e 
despedirse.

Gozar saudando a 
xente e 
despedíndose en 
inglés.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

TB 
páxina 
264

Confeccionar un dado para 
xogar a un xogo.

Gozar realizando 
traballos artísticos en
inglés.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Os alumnos poden realizar as
actividades da páxina web e 
do CD-Rom como medio de 
aprender a aprender

Mostrar interese por 
aprender a aprender 
en inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 2
e 4

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cancións

Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase.
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Gozar intercambiando información (C1, C5)
 Divertirse coas actividades de clase(C7)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Gozar escoitando e lendo a historia, cantando a canción e recitando o chant (C1,
C6, C8)
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7, C8)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
- Canción:  The Bugs are back! song
- Texto: Archie and Emily are at school

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias: animais salvaxes.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra para os que rematen antes: pedir aos que rematen antes que
escriban números do 1 ao 10 nos seus cadernos. Despois intercambian o caderno
con outro compañeiro e escriben os números en palabras.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escriban  catro  palabras  que  recorden  de  Bugs  World  3.  Despois  deletrean  cada
palabra a outro compañeiro, quen as escribe no seu caderno.
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266)
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor

 Avaliación formal
- Diagnostic Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar  en  interaccións  orais  en  situacións  comunicativas  tales  como

presentarse e despedirse. C1, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
cantan a canción Bugs are back!. C1, C6, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir os seus nomes no Activity book. C1, C7, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
deletrean palabras relacionadas co mundo dos animais.  C1, C3, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5, C8
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UNIT 1
The magic spell

OBXECTIVOS

 Utilizar linguaxe relativa ás materias escolares e aos horarios (C1)
 Describir lugares dunha escola (C1)
 Escoitar e comprender unha historia (C1, C6)
 Ler unha historia (C1, C6, C8)
 Cantar as cancións e recitar os chants (C1, C6)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)
 Confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Darse conta da relación son/grafía (C1, C6)
 Transferir información dun texto a unha táboa (C1, C8)
 Ler unha tira de cómic (C1, C6, C8)
 Escribir sobre a súa propia escola (C1, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar a canción I ‘ve got Music on Monday. L1
- Escoitar. Preguntar e responder. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e numerar. L2
- Escoitar e responder. L3
- Escoitar e ler a historia. L3
- Escoitar e sinalar. L4
- Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir. L6
- Escoitar e ler a historia. L6
- Escoitar e rodear. L7

Falar
- Xogar a Spike says.... L1
- Cantar o School subjects word rap. L1
- Xogar a Missing flashcard. L1
- Cantar a canción I ‘ve got Music on Monday. L1
- Xogar a adiviñar o día. L2
- Interpretar a canción I ‘ve got Music on Monday. L3
- Xogar a What 's your favourite subject?. L3
- Atopar e dicir. L3
- Nomear o cuarto. L4
- Cantar a canción Where 's Archie?. L4
- Recordar a historia. L5
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- Interpretar a canción Where 's Archie?. L6
Ler

- Relacionar as tarxetas de palabras coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Ler e escribir. L1
- Comprobar a comprensión da historia. L2
- Ler e escribir. L2
- Recordar a historia. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L3
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Colocar os adhesivos das viñetas de cómic. L5
- Ler a historia co minilibro. L5
- Comprobar a comprensión da historia. L6
- Ler a historia en voz alta. L6
- Revisar as actividades do Bug Review. L7
- Completar Gracie 's card collection. L7

Escribir
- Marcar cun tick e escribir sobre eles. L3
- Atopar e escribir. L4
- Observar e escribir. L4
- Escribir. L5
- Confeccionar o minilibro. L5
- Rodear e escribir. L7
- Escribir. L7
- Facer a auto avaliación. L7
- Escoller unha folla de actividades de atención á diversidade. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- We ‘ve got (P.E.) on (Tuesday).
- We haven ' t got (English) on (Friday).
- Have you got (Art)?
- What have you got...?
- I ‘ve got...?
- What 's your favourite subject? It 's (Science).
- Point to the (gym)
- Are you in the...?
- No, he/she isn ' t there.
- In our (classroom) we ‘ve got (desks).
- Mike likes flying in the sky.
- cry
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Music / Maths / Science / P.E. / Language / Geography / English / Art
- gym, playground, classroom, corridor, library, computer room, toilets
- interactive whiteboard, hoops, climbing frame, climb, computers

Linguaxe reciclada:
- Yes (I am). / No (I 'm not).
- I ‘ve got (Music).
- Let 's...
- Where ' s..?
- Is he/she in the (classroom)?
- Where are they?
- In the...
- On Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday
- true / false

Linguaxe receptiva:
- I ‘ve got...
- Let 's...
- Where ' s..?
- Is he/she in...?
- Where are they?
- In the...
- On Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday
- Let 's change the timetable!
- Can you remember the magic spell?
- Well, let me think...
- Where are they?
- Good morning!
- That 's brilliant!
- Jumps, press-ups
- Your spells don ' t work.
- Don ' t worry.

 Pronunciación
- Comparar os sons /aI/ como en like/write e en fly/ sky

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 5

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación:
Cantar a canción I ‘ve got 
Music on Monday

Mostrar interese por 
aprender inglés

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxinas 
4, 5, 6

Os alumnos len sobre 
materias escolares, incluíndo 
Matemáticas

Gozar aprendendo 
matemáticas en 
inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento 
e a interacción
co mundo 
físico.

PB 
páxina 9

Outras culturas: aulas nas 
escolas de Reino Unido e 
comparación coas propias.

Mostrar curiosidade 
por aprender sobre 
características das 
escolas noutros 
países.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e 
cidadá.

PB 
páxina 9

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar as
normas escolares e os 
horarios.

Mostrar respecto 
cara ás normas 
escolares.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

AB 
páxina 61

Confeccionar o minilibro Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
10, 57

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
1 e completan Gracie ' s card
collection no AB.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 8

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
-Interpretar a canción Where
's Archie?.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Interese por falar sobre as materias escolares e sobre o seu propio horario (C1,
C5)
 Interese por describir onde se atopan as cousas e as persoas na súa escola (C1,
C3)
 Interese por falar sobre as escolas doutros países (C1, C5, C7)
 Desexo de seguir rutinas (C7)
 Gozar escoitando e lendo a historia e cantando as cancións (C1, C6, C8)
 Divertirse coas actividades de clase(C7)
 Divertirse ao confeccionar un minilibro e lelo (C1, C6, C8)
 Gozar xogando a un xogo comunicativo (C1, C5, C7)
 Mostrar desexos de participar ( C7, C8)
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- I ‘ve got Music on Monday
- The School subjects word rap
- Where 's Archie?.
Historia:
- Dizzy and Lizzy are at a school for witches and wizards
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CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias sociais: Outras culturas: aulas escolares no Reino Unido.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Ampliación  de  vocabulario:  Bioloxía,  Historia,  Química,  Física,  Interpretación,
Francés.
 Actividade extra para os que rematen antes: Os que rematen antes poden ler os
seus  Activity  Books  e  ditar  nomes  de  materias  ao  seu  compañeiro/a.  O  seu
compañeiro/a escribe as palabras no seu caderno. Despois cambian de papel.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos nenos que escollan un día
e debuxar un horario sinxelo, tomando como referencia os da actividade 3 da páxina
6 dos seus Activity Books.
 Actividade extra para os que rematen antes: Os que rematen antes debuxan e
ilustran os seus propios horarios nun papel para facer un póster.
 Actividade extra para os que rematen antes: Os que rematen antes preparan os
seus  propios  encrucillados,  incluíndo  4  palabras  da  páxina  8  do  Pupil  '  s  Book,
actividade 4. Despois intercámbianos con outro compañeiro/a e resólvenos.
 Actividade opcional  do DVD: Os nenos ven  Welcome back! (Unit  1)  do BUGS
WORLD 4 DVD.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan unha páxina do seu minilibro e escriban unha lista de todo o que a vai nesa
páxina nos seus cadernos.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan dúas palabras do Bug Phonics, debúxanas e etiquétanas nos seus cadernos.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escriban unha lista de todas as palabras novas que aprenderon nesta unidade.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie (Unit 1)
do BUGS WORLD 4 DVD.
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación individual de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets (Portfolio)
- Language Passport (self assessment)
- Language Biography (self assessment)
- Informe (self assessment)
- Bug Review 1. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 1 Test
- Term Test. Units 1, 2, 3.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar I

‘ve got Music on Monday. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

materias escolares. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan unha información de carácter inter curricular. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre a súa propia escola. C1, C3, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /aI/ como en like/write e fly/ sky. C1, C7, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación dos
hábitos escolares no Reino Unido cos propios. C1, C3, C5

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como completar Gracie 's
card collection do AB cos adhesivos de dla Unidad 1. C1, C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 2
Super Samantha

OBXECTIVOS

 Utilizar linguaxe relacionada coas actividades de tempo libre(C1)
 Falar sobre o que a xente está a facer (C1)
 Conversar sobre onde vive a xente.
 Contar de 50 100 (C1, C2)
 Secuenciar números (C1, C2, C8)
 Pedir e dar información persoal sobre onde viven (C1, C3, C5)
 Darse conta da relación son/grafía (C1, C6)
 Escoitar e comprender unha historia (C1, C6)
 Ler unha historia (C1, C6, C8)
 Cantar cancións e recitar os chants (C1, C6)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C8)
 Facer un xogo (C1, C3, C6)
 Participar nunha actividade comunicativa (C1, C5)
 Ler unha tira de cómic (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e sinalar. Facer mímica e adiviñar. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e numerar. L2
- Escoitar e ler a historia. L3
- Escoitar e sinalar. L4
- Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Escoitar e escribir. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Adiviñar e rodear. Escoitar e comprobar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir. L6
- Escoitar e ler a historia. L6
- Escoitar e marcar cun tick. L7
- Escoitar e escribir. L7

Falar
- Xogar a Guess the flashcard. L1
- Facer o Leisure-time word rap. L1
- Xogar a Action flashcards. L1
- Facer o activities word rap. L1
- Cantar a canción I 'm busy today!. L1
- Xogar a Guess the action. L2
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- Xogar a Guess the picture. L2
- Xogar a observar e responder. L2
- Interpretar a canción I 'm busy today!. L3
- Xogar a What are you doing?. L3
- Recordar a historia. L3
- Atopar e dicir. L3
- Cantar a canción Where do you live?. L4
- Xogar a What 's my surname?. L4
- Xogar a un xogo de cartas de palabras. L5
- Facer un role play. L5
- Interpretar a canción Where do you live?. L6

Ler
- Relacionar as tarxetas de palabras coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. Facer mímica e adiviñar. L1
- Comprobar a comprensión da historia. L2
- Ler, contar e escribir. L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Comprobar a comprensión da historia. L6
- Ler a historia en voz alta. L6
- Ler e escribir. L7
- Revisar as actividades do Bug Review. L7
- Completar Gracie 's card collection. L7

Escribir
- Observar e escribir. L1
- Recordar a historia. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L3
- Debuxar e escribir. L3
- Confeccionar as cartas do teléfono e de accións. L5
- Facer a auto avaliación. L7
- Escoller unha folla de actividades de atención á diversidade. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What are you doing?
- I 'm (making a cake).
- Are you...? Yes, I am./No, I ' m not.
- She 's (reading a comic).
- You ' re (making a cake)!
- Do you live at number (72)?
- Yes, I do. / No, I don ' t.
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- I 'm playing cards / drawing a picture / reading a comic / making a cake / doing

a jigsaw / writing a letter
- Numbers 50-100
- Real name, radioactive, lift, throw, buildings, tall
- I eat toast at home and in my boat.

Linguaxe reciclada:
- Yes / No
- Numbers 1-49
- How are you? I 'm fine.
- Where do you live? I live...
- Letras do abecedario
- road, phone, nose
- He can...

Linguaxe receptiva:
- Do you want to go to the (park)?
- , No sorry. I 'm busy today.
- Suddenly, there 's a message.
- Someone 's in trouble.
- She 's putting on her superglasses.
- She 's flying over the city.
- Take care!
- What a boring afternoon!
- What 's the matter?
- My boat is sinking.
- Who is your favourite superhero?.

 Pronunciación
- Comparar os sons /au/ como en toast, boat, home e phone

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
11

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción I 'm busy today!.

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 
14

Contar de 50 100 e aprender 
secuencias de números.

Gozar aprendendo 
números en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
15

Aprender sobre superheroes. Curiosidade por 
aprender sobre 
heroes famosos en 
inglés.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
15

PB 
páxina 
11

Educación para la Paz:
A importancia de loitar pola 
paz e contra a inxustiza.
Educación para o Ocio: a 
importancia de divertirse 
coas actividades de tempo 
libre.

Gozar lendo sobre 
superheroes que 
loitan pola paz.

Gozar das 
actividades de 
tempo libre para ser 
feliz.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

AB 
páxina 63

Confeccionar as tarxetas do 
teléfono e das accións 
(actividade recortable)

Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
16, 57

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
2 e completan Gracie ' s card
collection no AB.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
11

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cantar a canción Where do 
you live?

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Interese por escoitar os demais
 Interese por falar sobre o que están facenda e sobre actividades de tempo libre
(C1, C5, C7)
 Gozar escoitando e lendo a historia e cantando as cancións (C1, C6, C8)
 Divertirse coas actividades de clase(C7)
 Gozar confeccionando e xogando a un xogo comunicativo (C1, C5, C7)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Deletrear correctamente a información persoal.
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- The Leisure-time word rap
- I 'm busy today!.
- Where do you live?.
Historias:
- Samantha 's at home. She 's writing an email.
- Super Spider
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CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias sociais: Aprender sobre superheroes
 Matemáticas: Secuencias de números.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra para os que rematen antes: Por parellas, os que rematen pronto
facer quendas para observar a actividade 1 da páxina 11 dos seus Activity Books.
Cada  neno dita  tres  actividades  para  que o  seu  compañeiro/a  escríbaas  no  seu
caderno. Despois revísano e cambian de papel.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
fagan un debuxo de Super  Samantha nos  seus cadernos  realizando algunha das
accións dos flashcards, e etiquetalas.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
traten de recordar todo o que ven no debuxo da páxina 12 dos seus Pupil ' s books.
Despois  pedirlles  que os pechen e que fagan un listado de todas as cousas que
recorden, Ex. Samantha, table, computer, flowers, etc.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven  Sorry, I 'm busy! (Unit 2) do BUGS
WORLD 4 DVD.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
fagan un debuxo da súa propia casa e que escriban I live at number...
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Where do you live? (Unit 2) do BUGS
WORLD 4 DVD.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escriban unha breve descrición doutro superheroe que coñezan.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan dous das palabras da actividade 9 da páxina 16 dos seus Pupil ' s Books.
Despois debuxan e escriben estas palabras nos seus cadernos.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
observen la Gracie 's card collection de dla Unidad 2 na páxina 57 dos seus Activity
Books e que escriban as palabras en orde alfabético.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie (Unit 2)
do BUGS WORLD 4 DVD
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación individual de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets (Portfolio)
- Language Passport (self assessment)
- Language Biography (self assessment)
- Informe (self assessment)
- Bug Review 2. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 2 Test
- Term Test. Units 1, 2, 3.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar I

'm busy today!. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo das actividades de tempo libre. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre o que están a facer. C1, C5, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /au/ como en toast, boat, home e phone. C1, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, comparando as actividades de
tempo libro que realizan os nenos británicos coa propia experiencia. C1, C3, C5

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como completar Gracie 's
card collection do AB cos adhesivos de dla Unidad 2. C1, C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 3
A very special day

OBXECTIVOS

 Utilizar linguaxe relacionada coas tarefas domésticas (C1, C5)
 Identificar o que alguén está a facer (C1, C5)
 Describir os cuartos dunha casa
 Escoitar e comprender unha historia (C1, C6)
 Ler unha historia (C1, C6, C8)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)
 Cantar as cancións e recitar os chants (C1, C6)
 Pedir cousas educadamente (C1, C5)
 Confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Ler unha tira de cómic (C1, C6, C8)
 Darse conta da relación son/grafía (C1, C6)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar a canción Andy 's family. L1
- Escoitar. Preguntar e responder. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e numerar. L2
- Escoitar e responder. L3
- Escoitar e ler a historia. L3
- Escoitar e sinalar.  L4
- Escoitar e xogar a un xogo de mímica. L4
- Escoitar e numerar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir. L6
- Escoitar e ler a historia. L6
- Escoitar e numerar. L7

Falar
- Facer o Household activities word rap. L1
- Adiviñar o que Spike/Gracie están a facer. L1
- Cantar a canción Andy 's family. L1
- Xogar a un xogo de cartas de palabras. L2
- Xogar a Guess the action. L2
- Interpretar a canción Andy 's family. L3
- Atopar e dicir. L3
- Xogar a Guess the request. L4
- Recitar o chant It 's my birthday. L4
- Recordar a historia. L5
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- Interpretar o chant It 's my birthday. L6
Ler

- Guess the flashcard. L1
- Relacionar as tarxetas de palabras coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Comprobar a comprensión da historia. L2
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Colocar os adhesivos das viñetas de cómic. L5
- Ler a historia co minilibro. L5
- Comprobar a comprensión da historia. L6
- Ler a historia en voz alta. L6
- Ler e relacionar. L7
- Revisar as actividades do Bug Review. L7
- Completar Gracie 's card collection. L7

Escribir
- Observar e escribir. L1
- Escribir. L2
- Recordar a historia. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L3
- Rodear as diferenzas e escribir. L3
- Escribir. L4
- Escribir. L5
- Confeccionar un minilibro. L5
- Observar e escribir. L7
- Facer a auto avaliación. L7
- Escoller unha folla de actividades de atención á diversidade. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What 's he/she doing?
- Yes, OK / here you are.
- I ‘ve got (posters) and (books) in my bedroom..

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- He 's/she 's cooking dinner / tidying up / watching TV / washing up / listening to

music / playing on the computer
- Can you open/close... / turn... up/ down / help me / give me..., please?
- rollerblades, CD player, posters, MP3 player, cuddly toys
- The king is in the kitchen reading a comic.
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Linguaxe reciclada:
- Is he / she (tidying up)?
- Yes, he / she is. / No, he /she isn ' t.
- What 's... doing?
- He 's / She 's (cooking dinner).
- Where 's...? In the kitchen / living room / bedroom / study / dining room
- It 's hot / cold / noisy
- I 'm hungry.
- What have you got?
- I ‘ve got... / haven ' t got...
- I can / can ' t...
- Can you...?

Linguaxe receptiva:
- I can ' t do my homework here.
- It 's my favourite programme.
- Look under the table!
- What 's he doing?
- Andy goes Into (the study).
- Not now (Andy).
- Oh dear.
- I can ' t prepare my party.
- Non one wants to help.
- Meanwhile...
- later

 Pronunciación
- Comparar os sons /k/ como en car/comic e kitchen/king

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina
17

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar a 
canción Andy 's family

Mostrar interese por 
aprender inglés a través 
de cancións.

C2 Competencia 
matemática.
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C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB páxina
21

Aprender cousas sobre os 
cuartos doutros nenos e os 
seus hobbies, e comparación 
cos propios.

Mostrar curiosidade por 
aprender cousas sobre 
os hábitos dos nenos 
británicos.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar as 
novas tecnoloxías para 
repasar e ampliar o que 
aprenderon na unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
17, 18

Educación Moral e Cívica:
A importancia de participar e 
axudar ás súas familias coas 
tarefas domésticas.
Educación para a igualdade 
de ambos os dous sexos: A 
importancia de compartir as 
tarefas domésticas 
equitativamente entre homes
e mulleres.

Mostrar vontade de 
axudar na casa.

Aceptar a igualdade 
sexual en todos os 
campos, incluíndo as 
tarefas domésticas.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

AB páxina
65

Confeccionar o minilibro Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB páxina
22, 58

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
3 e completan Gracie ' s card
collection no AB.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de participar 
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina
20

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Dicir o chant It 's my
birthday

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de participar 
nas actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Mostrar educación á hora de pedir a alguén que faga algo (C1, C5, C7)
 Interese en describir as tarefas domésticas que a xente está a facer (C1, C3, C7)
 Avaliar os propios logros na linguaxe
 Desexo de seguir rutinas (C7)
 Gozar escoitando e lendo a historia e cantando as cancións (C1, C6, C8)
 Divertirse coas actividades de clase(C7)
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 Divertirse ao confeccionar un minilibro e lelo (C1, C6, C8)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- The Household activities word rap
- Andy 's family
- It 's my birthday.
Historias:
- This is Andy. It 's Andy 's birthday
- Spike 's dinner

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias sociais:  Aprender cousas sobre os cuartos doutros nenos e os seus
hobbies.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Ampliación de vocabulario: Os nenos poden ampliar o seu léxico sobre tarefas
domésticas  incorporando  as  seguintes  expresións:  making  the  bed,  watering  the
plants, laying the table, clearing the table, talking on the phone.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
fagan un debuxo de alguén realizando algunha das actividades desta lección. Despois
intercambian os cadernos cun compañeiro/a e escriben a actividade que viron baixo
o debuxo do seu compañeiro.
 Actividade extra para os que rematen antes: actividade 3 da páxina 18 dos seus
Activity Books. Pedirlles que escriban frases sobre o que Andy está a facer, Ex. Andy
is tidying up.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Dad 's listening to music (Unit 3) do
BUGS WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Debuxar nos seus cadernos alguén
pedindo algo, e escribir a solicitude nunha viñeta,
 Actividade extra para os que rematen antes: Facer un debuxo ou un plano do seu
cuarto, etiquetar os distintos elementos e escribir unha frase sobre iso.
 Actividade extra para os que rematen antes: Por parellas,  facer quendas para
sinalar  unha das  palabras  da  páxina  22  dos  seus  Pupil  '  s  Books.  Entón  o  seu
compañeiro di a palabra, escríbea no seu caderno, e fai un debuxo.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven  What 's Charlie doing? (Unit 3) do
BUGS WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
fagan unha lista nos seus cadernos de todas as frases novas que aprenderon nesta
unidade, por orde alfabética.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie (Unit 3)
do BUGS WORLD 4 DVD
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación individual de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets (Portfolio)
- Language Passport (self assessment)
- Language Biography (self assessment)
- Informe (self assessment)
- Bug Review 3. (AB)
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 Avaliación formal
- Unit 3 Test
- Term Test. Units 1, 2, 3.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar a

canción Andy ' s family. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

as tarefas domésticas. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre o seu cuarto. C1, C3, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons/k/ como en car/comic e kitchen/king. C1, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, comparando os cuartos e os
hobbies dos nenos británicos cos propios. C1, C3, C5

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como completar Gracie 's
card collection do AB cos adhesivos de dla Unidad 3. C1, C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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Bugs Revision
Units 1, 2 and 3

Learn about... Brownies and Cubs

OBXECTIVOS

 Identificar materias escolares (C1, C3)
 Identificar os lugares dunha escola (C1, C3)
 Identificar actividades de tempo libre (C1, C3)
 Identificar números do 50 ao 100 (C1, C2)
 Identificar tarefas domésticas (C1, C3)
 Escoitar e comprender un diálogo (C1, C6, C8)
 Representar un diálogo (C1, C5, C7)
 Escoitar e ler información de índole inter cultural (C1, C3, C6)
 Describir e confeccionar unha insignia (C1, C6, C8)
 Repasar o aprendido (C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e ler. Representalo.
- Escoitar e ler.

Falar
- Xogar a What 's missing?

Ler
- Ler e dicir. Escoitar e comprobar.

Escribir
- Deseñar unha insignia.

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What are you doing?
- I 'm playing on the computer.
- I ‘ve got (Maths) tomorrow/on Monday.
- Can you help me?
- Yes, of course.
- What 's three times twenty-four?
- It 's (seventy-two).
- You get a (chef) badge when you (cook lunch).
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:

- Language, Science, Music, Geography
- gym, library, playground, computer room
- drawing a picture, playing cards, reading a comic, doing a jigsaw
- fifty-nine, seventy-two, ninety-six
- writing a letter, listening to music, watching TV, tidying up
- decorate (the room), make a cake
- badge

Linguaxe receptiva:
- Brownies, Cubs
- chef, sports, gardening, computer, swimming, lunch, dinner, community, plants
- help, cook, do well at, grow, learn how to use, do something special

 Pronunciación
- Os  alumnos  practican  a  pronunciación  mentres  escoitan  un  texto  sobre

"Brownies and Cubs".

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxinas 
23-24

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación.

Mostrar interese por 
aprender inglés

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
24

Brownies and Cubs: Clubs 
para rapaces e rapazas en 
Reino Unido

Mostrar curiosidade 
por aprender cousas 
sobre os clubs de 
nenos británicos.

29



C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
24

Educación para a igualdade 
de ambos os dous sexos: A 
importancia de comprender 
que tanto os rapaces como 
as rapazas poden realizar o 
mesmo tipo de actividades 
como inscribirse en clubs 
para axudar á comunidade.
Educación para la Paz: A 
importancia do traballo 
voluntario como o que fan os
clubs do tipo "Brownies and 
Cubs".

Aceptar a igualdade 
sexual en todos os 
campos, incluíndo os
clubs para rapaces e 
rapazas.

Mostrar vontade de 
axuda á 
comunidade.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina
24

Deseñar unha insignia Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

Toda a unidade está 
dedicada a repasar o que 
aprenderon ao longo das tres
últimas unidades.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
23

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Representar un diálogo.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Gozar escoitando e representando un diálogo (C1, C5, C6, C7)
 Mostrar interese por aprender sobre os nenos doutros países (C3, C6)
 Confianza  na  propia  capacidade  para  utilizar  o  inglés  en  contexto  (C1,  C7,

C8)
 Conciencia do mundo que os rodea e as súas diferenzas culturais (C3, C6)
 Desexo de aprender e interactuar con outros (C1, C5)
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)
 Gozar deseñando unha insignia (C1, C6, C8)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C3)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Texto:
- "Brownies and Cubs".

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias sociais:  Brownies and Cubs: Clubs para rapaces e rapazas de Reino
Unido.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
volvan á actividade 1 e escriban algunha frase máis e o seu correspondente debuxo.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan unha das viñetas da actividade 1 e que deseñen unha insignia.
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN
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1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
Toda a unidade está dedicada a repasar os contidos aprendidos nas tres últimas
unidades.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como charlar

sobre "Brownies and Cubs".   C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

materias escolares, lugares da escola e actividades de tempo libre. C1, C3, C5,
C8

 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,
coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan un diálogo. C1, C3, C5, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, comparando como axudan á
comunidade os nenos británicos coa propia experiencia. C1, C3, C5

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  tales  como  repasar  o
Picture Dictionary cos adhesivos das unidades 1, 2, 3. C1, C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 4
Quick, Sarah quick!

OBXECTIVOS

 Utilizar linguaxe relativa ás tendas e ás compras (C1)
 Identificar nomes de tendas (C1, C3)
 Describir o que se pode comprar nesas tendas (C1, C3, C5)
 Escoitar e comprender unha historia (C1, C6)
 Cantar as cancións e recitar os chants (C1, C6)
 Preguntar e dicir a hora (C1, C2, C3)
 Pedir cousas nas tendas e preguntar os prezos (C1, C3, C5)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)
 Darse conta da relación son/grafía (C1, C6)
 Ler unha tira de cómic (C1, C6, C8)
 Participar nunha actividade comunicativa (C1, C5)
 Calcular cánto suman os artigos comprados (C1, C2, C3)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar a canción I 'm going to the newsagent ' s. L1
- Escoitar e sinalar. Preguntar e responder. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e ordenar. L2
- Escoitar e ler a historia. L3
- Escoitar e sinalar. Cantar a canción Sarah 's in a hurry. L4
- Escoitar e repetir. L4
- Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. L6
- Escoitar e ler a historia. L6
- Escoitar e marcar cun tick. L7

Falar
- Xogar a Guess the flashcard. L1
- Facer o Shops word rap. L1
- Xogar a un xogo en cadea. L1
- Cantar a canción I 'm going to the newsagent ' s. L1
- Xogar a un xogo de cartas de palabras. L2
- Xogar a Guess the shops. L2
- Interpretar a canción I 'm going to the newsagent ' s. L3
- Xogar a Memory. L3
- Recordar a historia. L3
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- Atopar e dicir. L3
- Dicir a hora. L4
- Xogar a How much is it?. L5
- Xogar a un xogo. L5
- Interpretar a canción Sarah 's in a hurry. L6

Ler
- Relacionar as tarxetas de palabras coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Ler e escribir. L1
- Comprobar a comprensión da historia. L2
- Ler e debuxar. L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e escribir. L5
- Comprobar a comprensión da historia. L6
- Ler a historia en voz alta. L6
- Relacionar. L7
- Revisar as actividades do Bug Review. L7
- Completar Gracie 's card collection. L7

Escribir
- Atopar e escribir. L2
- Recordar a historia. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L3
- Look, debuxar e escribir. L3
- Observar e escribir. L4
- Confeccionar as tarxetas das compras. L5
- Escribir. L7
- Facer a auto avaliación. L7
- Escoller unha folla de actividades de atención á diversidade. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I 'm going to.
- I 'm going to the (baker 's) to buy some (cakes).
- (Sarah goes past the) (baker ' s).
- He/she goes to the...
- He/she buys...
- I buy... at the...
- How much is it? It 's (three) euros (twenty) cents.
- We eat green sweets in the street
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- the newsagent 's / sweet shop / supermarket / baker 's / greengrocer 's / pet

shop / butcher 's / toyshop
- It 's a quarter to/past... / It 's twenty to/past... / It 's ten to/past... / It 's twenty-

five to/past... / It 's five to/past...

Linguaxe reciclada:
- Where are you going?
- I 'm going to the (butcher ' s).
- It 's a (baker ' s).
- No, it isn ' t. / Yes, it is
- What are you doing?
- I 'm making a cake.
- Can you...?
- I haven ' t got...
- Well done!
- What time is it? It 's...
- Can I have a / some..., please?
- eggs, comic, cake, sweets, jigsaw, sausages, fish
- read, sea

Linguaxe receptiva:
- I can ' t stop now.
- I 'm in a hurry.
- Closing time!
- I 'm so sorry.
- Look, here 's a cake for you.
- biscuits, lollipops chocolate cake
- Quick, it 's late!
- money
- In (Spain) people use (euros).
- Hello, is that the (baker ' s)?

 Pronunciación
- Comparar os sons /ee/ como en read/sea e green/tree

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
25

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción I 'm going to the 
newsagent 's

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 
29

PB 
páxina 
28

Calcular cánto suman os 
artigos comprados.
Aprender a dicir a hora en 
inglés.

Gozar aprendendo 
matemáticas a 
través do inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
29

Outras culturas: comparar as 
moedas utilizadas en España 
e en EEUU.

Curiosidade por 
aprender sobre 
diferentes moedas.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
29

Educación para o 
consumidor:
A importancia de comprar 
cousas con moderación.

Aprender a seguir 
hábitos de consumo 
moderados.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

AB 
páxina 67

Confeccionar as tarxetas das 
compras (actividade 
recortable)

Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
28, 58

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
4 e completan Gracie ' s card
collection no AB.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
28

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
cantar a canción Sarah 's in a
hurry

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Interese por identificar tendas e o que se pode comprar nelas (C1, C3, C5, C8)
 Gozar aprendendo a dicir a hora (C2)
 Gozar escoitando e lendo a historia e cantando as cancións (C1, C6, C8)
 Divertirse coas actividades de clase (C7)
 Conciencia das moedas utilizadas en España e en Reino Unido (C1, C3, C6)
 Gozar confeccionando e xogando a un xogo comunicativo (C1, C5, C7)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Participar nun diálogo sobre compras
 Mostrar respecto cara ao resto da clase
 Ser capaz de seguir rutinas (C7)
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- the Shops word rap
- I 'm going to the newsagent 's
- Sarah 's in a hurry.
Historias:
- Quick, Sarah quick!
- The special offer

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias sociais: Outras culturas: comparar as moedas utilizadas en España e
en EEUU

 Matemáticas: Calcular cánto suman os elementos comprados.
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VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Ampliación de vocabulario: pódese ampliar o léxico sobre tendas coas seguintes
seis palabras: cafe, department store, music shop, market, sports shop, flower shop
 Actividade extra para os que rematen antes: Por parellas, os que rematen antes
fan quendas para ditar os nomes de catro tendas da páxina 23 do Activity Book. O
seu compañeiro escríbeas no seu caderno. Despois intercambian os papeis. Cando
rematen poden facer un debuxo de algo que compra en cada tenda ao lado das
palabras que escribiron.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir os que rematen antes que
fagan anagramas para catro dos nomes de tendas que aprenderon. Ex. trbesuhc =
butcher ' s. Despois intercambian os libros con outro compañeiro para resolver os
seus anagramas, e escriben os nomes correctos das tendas ao lado de cada un.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
miren o cadro 8 da historia da páxina 27 dos seus Pupil ' s Books durante un minuto.
Deben intentar recordar tantos obxectos como poidan. Despois pechan os libros e
fan un listado de todas  as cousas  que recorden,  Ex.  eggs,  Sarah,  woman,  bag,
street, apples.
 Actividade opcional  do DVD: Os nenos ven  Charlie goes shopping (Unit  4) do
BUGS WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Por parellas, cada neno debuxa un
reloxo cunha hora. Despois fan quendas para ditar a súa hora ao seu compañeiro,
quen  ten  que  debuxar  o  reloxo  coas  maniñas na  posición  correcta.  Finalmente
revisan o seu traballo comparando ambos os dous reloxos. Este xogo pódese repetir
varias veces.
 Actividade extra para os que rematen antes: Por parellas, os que rematen antes
fan sumas para os seus compañeiros coas tarxetas das compras. O neno A pon dous
ou máis tarxetas e di, Ex. Sweets, a toy car and a quilo of oranges. How much is it?
O seu compañeiro suma os elementos e contesta, Ex.  It 's six euros, seventy-five
cents. Despois intercambian os papeis.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven At the shops (Unit 4) do BUGS WORLD
4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
miren a actividade 9 da páxina 30 dos seus Pupil ' s Books. Fan quendas para sinalar
un dos debuxos. O seu compañeiro di a palabra e despois escríbea e debúxaa no seu
caderno.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir os que rematen antes que
fagan unha lista do vocabulario de tendas que aprenderon nesta unidade, por orde
alfabética.
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 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie (Unit 4)
do BUGS WORLD 4 DVD
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación individual de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets (Portfolio)
- Language Passport (self assessment)
- Language Biography (self assessment)
- Informe (self assessment)
- Bug Review 4. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 4 Test
- Term Test. Units 4, 5, 6.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar  I

'm going to the newsagent 's. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo das tendas e as compras. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre moedas. C1, C3, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /ee/ como en read/sea e green/tree. C1, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar  aspectos  sociais  dos  países  Anglosaxons,  comparando  as  moedas
utilizadas neses países coas propias. C1, C3, C5

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como completar Gracie 's
card collection do AB cos adhesivos de dla Unidad 4. C1, C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 5
The concert

OBXECTIVOS

 Identificar lugares dunha cidade (C1, C3)
 Falar sobre datas
 Escoitar e comprender unha historia (C1, C6)
 Cantar as cancións e recitar os chants (C1, C6)
 Ler unha historia (C1, C6, C8)
 Aprender os meses e falar sobre datas (C1, C3, C7)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)
 Darse conta da relación son/grafía (C1, C6)
 Confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Ler unha tira de cómic (C1, C6, C8)
 Completar frases utilizando elementos visuais

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar. Preguntar e deletrear. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e numerar. L2
- Escoitar e responder. L3
- Escoitar e ler a historia. L3
- Escoitar e sinalar. L4
- Escoitar e repetir. L4
- Escoitar, preguntar e responder. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir. L6
- Escoitar e ler a historia. L6
- Escoitar e marcar cun tick. L7

Falar
- Xogar a Guess the flashcard. L1
- Facer o Places in town word rap. L1
- Xogar a Kim 's game. L1
- Cantar a canción On my way to school. L1
- Xogar a Choose two numbers. L2
- Xogar a Guess the picture. L2
- Interpretar a canción On my way to school. L3
- Xogar a un xogo de cartas de palabras. L3
- Atopar e dicir. L3
- Xogar a the Months Game. L4
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- Recitar The months chant. L4
- Xogar a When 's your birthday?. L4
- Recordar a historia. L5
- Interpretar The months chant. L6

Ler
- Relacionar as tarxetas de palabras coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Ler e escribir. L1
- Comprobar a comprensión da historia. L2
- Ler e escribir. L5
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e escribir. L5
- Colocar os adhesivos das viñetas de cómic. L5
- Ler a historia co minilibro. L5
- Comprobar a comprensión da historia. L6
- Ler a historia en voz alta. L6
- Revisar as actividades do Bug Review. L7
- Completar Gracie 's card collection. L7

Escribir
- Observar, contar e escribir. L2
- Recordar a historia. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L3
- Observar e escribir. L3
- Ordenar e escribir. L4
- Escribir. L4
- Confeccionar unha cadea de aniversario. L5
- Confeccionar o minilibro. L5
- Observar e escribir sobre un debuxo A. L7
- Escribir. L7
- Facer a auto avaliación. L7
- Escoller unha folla de actividades de atención á diversidade. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- There is/There are...
- How do you spell (library)?
- When 's your birthday?
- The moon in June shines into the computer room.
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Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- library, cinema, town hall, museum, hospital, bus station, statue
- The (twenty-fourth) of (April)
- January, February, March, April, May, June, July, August, September, October,

November, December
- Ordinal numbers (1 st, 2nd, 3rd... 31st)
- New Year 's Eve, parties, fireworks, Boxing Day, May Day, maypoles

Linguaxe reciclada:
- There 's a (hospital) / There are (three parks). [from main language]
- park, school
- ruler
- I can see...
- Where 's...?
- It isn ' t in the school.
- We ‘ve got...
- Cardinal numbers (one, two, three, etc.)
- fireworks
- The alphabet

Linguaxe receptiva:
- It 's famous for its golden statue.
- Every year...... the people celebrate the Summer Solstice.
- They dance around the statue.
- a secret room/door
- Look, a button! Press it.
- thief, festival
- What 's on today? Let 's see.
- I can make a card on my computer.

 Pronunciación
- Comparar os sons /oo/ como en moon/boot e museum/June

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
31

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción On my way to school

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 
34

Aprender datas en inguas 
utilizando números ordinais.

Gozar aprendendo 
conceptos 
matemáticos en 
inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
35

Festivais británicos e 
comparación cos propios.

Mostrar curiosidade 
acerca das 
celebración doutros 
países.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
35

Educación para o Ocio:
A importancia de gozar das 
festividades e celebración.
Educación para la Paz: a 
importancia de respectar as 
celebración e festividades 
doutras culturas.

Gozar das 
celebración para ser 
feliz.

Mostrar respecto 
cara a outras 
culturas.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

AB 
páxina 69

Confeccionar o minilibro Gozar realizando 
traballos artísticos.
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C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

AB páxina
34, 59

Os alumnos avalían o 
seu propio traballo 
completando as Self-
evaluation Worksheets.
Tamén completan unha
actividade de auto 
avaliación no Activity 
Book Bug Review 5 e 
completan Gracie ' s 
card collection no AB.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de participar 
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
34

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por 
si mesmos e participar 
en actividades de 
grupo. Ex. Recitar The 
months chant

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de participar 
nas actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Interese por describir os lugares dunha cidade (C1, C3, C5)
 Comparación de celebración e datas coñecidas (C1, C6)
 Interese por descubrir máis sobre datas especiais doutros países (C1, C6)
 Gozar escoitando e lendo a historia e cantando as cancións (C1, C6, C8)
 Divertirse coas actividades de clase(C7)
 Ser capaz de seguir rutinas (C1, C7)
 Divertirse ao confeccionar un minilibro e lelo (C1, C6, C8)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)
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EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- the Places in town word rap
- On my way to school
- The months chant
Historias:
- The concert
- Spike 's diary

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias sociais: Festividades británicas

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Ampliación de vocabulario: Pódese ampliar  o léxico dos lugares dunha cidade,
engadindo as seguintes seis palabras: fire station, police station, health centre, train
station, sports centre.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir os que rematen antes que
escriban os lugares dunha cidade que aprenderon nesta lección nos seus cadernos.
Deben marcar cun tick os lugares que hai na súa cidade, e cunha cruz os que non.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Walk past the park (Unit 5) do BUGS
WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan tres debuxos da actividade 3 da páxina 30 dos seus Activity Books. Escriben
unha frase para cada un utilizando There 's/There are... e despois intercambian os
cadernos cun compañeiro. O compañeiro decide qué debuxo describe cada frase e
anota: debuxo a, debuxo b, etc. ao lado de cada frase. Intercambian os seus libros
de novo e discuten as respostas xuntos.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
volvan mirar a actividade 7 da páxina 31 dos seus Activity Books e que a utilicen
como modelo para escribir  sobre a súa propia  cidade. Tamén poden debuxar un
mapa para acompañar a súa descrición.
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 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan  tres  datas  da  actividade  5  da  páxina  34  dos  seus  Pupil  '  s  Books.  Por
parellas, un neno le as súas datas en alto mentres o seu compañeiro/a escríbeas.
Despois comparan as datas e intercambian os papeis.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven A birthday mystery (Unit 5) do BUGS
WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escriban as súas tres datas favoritas do ano. Escriben o día que é ao lado de cada
unha e fan un debuxo.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan catro palabras da actividade 12 da páxina 33 dos seus Activity Books e que
as debuxan e escriban nos seus cadernos.
 Actividade extra para os que rematen antes: Reta aos nenos a escribir nos seus
cadernos  todas  as  palabras  relacionadas  con  lugares  dunha  cidade  que  poidan.
Poden incluír outras palabras que coñezan, Ex. house, shops (da unidade 4), etc.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie (Unit 5)
do BUGS WORLD 4 DVD
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación individual de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets (Portfolio)
- Language Passport (self assessment)
- Language Biography (self assessment)
- Informe (self assessment)
- Bug Review 5. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 5 Test
- Term Test. Units 4, 5, 6.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar On

my way to school. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

os lugares dunha cidade. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten. C1, C3, C5, C8
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 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir datas. C1, C3, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons/oo/ como en moon/boot e museum/June. C1, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación dos
festivais e celebración en Reino Unido coas propias. C1, C3, C5

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como completar Gracie 's
card collection do AB cos adhesivos de dla Unidad 5. C1, C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 6
Let 's go on a treasure hunt

OBXECTIVOS

 Dicir onde están as cousas (C1, C3)
 Resolver adiviñanzas (C1,C3, C8)
 Escoitar e comprender unha historia (C1, C6)
 Ler unha historia (C1, C6, C8)
 Cantar as cancións e recitar os chants (C1, C6)
 Identificar animais do bosque (C1, C3)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)
 Facer un xogo (C1, C6, C8)
 Participar nunha actividade comunicativa (C1, C5)
 Darse conta da relación son/grafía (C1, C6)
 Ler unha tira de cómic (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar. Preguntar e responder. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e numerar. L2
- Escoitar e ler a historia. L3
- Escoitar e sinalar. L4
- Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir. L6
- Escoitar e ler a historia. L6
- Escoitar e numerar. L7

Falar
- Observar e dicir. L1
- Facer o Prepositions word rap. L1
- Xogar a Guess the flashcard. L1
- Cantar a canción Where 's the frog?. L1
- Xogar a Where are they?. L2
- Xogar a Guess the picture. L2
- Interpretar a canción Where 's the frog?. L3
- Xogar a un xogo de cartas de palabras. L3
- Recordar a historia. L3
- Atopar e dicir. L3
- Adiviñar os animais. L4
- Cantar a canción We ' re going on a treasure hunt. L4
- Xogar a un xogo. L5
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- Interpretar a canción We ' re going on a treasure hunt. L6
Ler

- Relacionar as tarxetas de palabras coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Comprobar a comprensión da historia. L2
- Ler, rodear e escribir. L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e escribir. L5
- Comprobar a comprensión da historia. L6
- Ler a historia en voz alta. L6
- Ler e debuxar. L7
- Revisar as actividades do Bug Review. L7
- Completar Gracie 's card collection. L7

Escribir
- Observar e escribir. L1
- Observar, ler e escribir. L2
- Recordar a historia. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L3
- Debuxar un tesouro, preguntar e escribir. L3
- Contar e escribir. L4
- Facer un encrucillado. L5
- Facer unha manualidade chamada treasure changer. L5
- Escribir e atopar. L7
- Facer a auto avaliación. L7
- Escoller unha folla de actividades de atención á diversidade. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- It 's in front of / behind / next to...
- Here! (Under the bench)!
- Are they (behind) the (door)?
- Yes, they are. / No, they aren ' t.
- There 's a (chair) (behind) the (door).

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- bench, fence
- frog, squirrel, owl, mouse, bat, fox
- The mouse and the owl are under the flower next to the house
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Linguaxe reciclada:
- Is (she) on the (leaf)?
- Where 's...? It 's...
- They ' re (under) the...
- in, on, under
- Is it (under) the
- (bench)? Yes, it is./
- No, it isn ' t.
- dog, door, tree, table,
- leaf, house, mouth,
- town
- dark, hunt, upside
- down
- The alphabet

Linguaxe receptiva:
- Today we are going on a treasure hunt.
- Look for four clues and find the treasure.
- (Go and) look (under) the (fence).
- Read the instruction.
- Here 's the clue.
- What letter is it?
- I know!
- There 's a message.
- Congratulations!
- What 's that noise?
- We ' re not scared.
- I 'm ready!
- statue, torch
- What other animals sleep during
- the day and hunt at night?.

 Pronunciación
- Comparar os sons /ow/ como en flower/ town e mountain/house

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 37

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar 
Where 's the frog?

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 41

Animais nocturnos Curiosidade por 
aprender feitos 
sobre os animais.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 41

Educación Ambiental:
A importancia de respectar o 
medio incluíndo os animais.

Mostrar curiosidade 
por aprender e 
respectar os 
animais.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

AB 
páxina 71

Confeccionar o treasure 
changer (recortable)

Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
40, 59

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
6 e completan Gracie ' s card
collection no AB.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 40

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
cantar a canción We ' re 
going on a treasure

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
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hunt actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Interese por describir onde están as cousas (C1, C3, C5, C7)
 Desexo de interactuar en inglés cando xogan a un xogo
 Avaliar a súa propia actuación en inglés
 Mostrar interese por aprender sobre os animais do bosque (C1, C3, C7)
 Divertirse resolvendo adiviñanzas (C1, C7)
 Gozar escoitando e lendo a historia e cantando as cancións (C1, C6, C8)
 Divertirse coas actividades de clase(C7)
 Gozar confeccionando e xogando a un xogo comunicativo (C1, C5, C7)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- The Prepositions word rap
- Where 's the frog?
- We ' re going on a treasure hunt.
Historias:
- Let 's go on a treasure hunt
- Gracie 's treasure hunt

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: animais nocturnos

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
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 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN á DIVERSIDADE
 Ampliación de vocabulario: pódese ampliar o léxico das preposicións engadindo as
seguintes seis palabras: between, opposite, beneath, on top of, over.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
traballen por parellas. Fan quendas para facer un debuxo de Spike nun dos lugares
das flashcards, Ex.  on a leaf. Despois intercambian os cadernos cun compañeiro/a,
quen ten que escribir a frase correspondente, Ex. Spike is on a leaf.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
volvan mirar  os debuxos  da actividade 3, da páxina 36 dos seus Activity  Books.
Escollen dous debuxos e escriben unha frase sobre cada un nos seus cadernos, Ex.
They ' re behind the door. Despois intercambian os seus cadernos cun compañeiro/a
e escriben o número do debuxo ao lado das frases correspondentes.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos nenos que volvan mirar os
debuxos da páxinas 38 e 39 dos seus Pupil ' s Books. Dálles un minuto para escribir
tantas palabras como poidan nos seus cadernos.
 Actividade opcional  do DVD:  Os nenos ven  Treasure hunt! (Unit  6)  do BUGS
WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
fagan un debuxo dun dos animals utilizando as preposicións in, on, under, next to, in
front of ou behind en relación con algo. Despois escriben unha frase sobre eles, Ex.
The fox is under the bench.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan un animal do Archie ' s Project da páxina 41 dos seus Pupil ' s Books. Fan un
debuxo nos seus cadernos e escriben unha ou dúas frases sobre iso.
 Actividade  opcional  do  DVD:  Os  nenos  ven  Night  animals (Unit  6)  do  BUGS
WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
volvan mirar a actividade 9 da páxina 42 nos seus Pupil ' s Books. Por parellas, fan
quendas para sinalar unha das palabras. O seu compañeiro/a di a palabra e despois
escríbea no seu caderno.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
volvan mirar a sección Gracie 's card collection da unidade 6 da páxina 59 dos seus
Activity Books. Teñen que escribir as palabras por orde alfabética nos seus cadernos.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie (Unit 6)
do BUGS WORLD 4 DVD
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación individual de cada alumno
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- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets (Portfolio)
- Language Passport (self assessment)
- Language Biography (self assessment)
- Informe (self assessment)
- Bug Review 6. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 6 Test
- Term Test. Units 4, 5, 6.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar a

canción Where 's the frog?. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

onde están as cousas. C1, C3, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre os hábitos dos animais. C1, C3, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /ow/ como en flower/ town e mountain/house. C1, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como completar Gracie 's
card collection do AB cos adhesivos de dla Unidad 6. C1, C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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Bug Revision
Units 4, 5 and 6

Learn about... my town

OBXECTIVOS

 Identificar lugares dunha cidade (C1, C3)
 Identificar tendas e as cousas que venden (C1, C3)
 Identificar onde están os obxectos/lugares (preposicións de lugar) (C1, C3)
 Escoitar e comprender un diálogo (C1, C6, C8)
 Representar un diálogo (C1, C5, C7)
 Escoitar e ler información de índole inter cultural (C1, C3, C6)
 Deseñar unha cidade (C1, C6, C8)
 Repasar o aprendido (C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e ler. Representalo.
- Escoitar e ler.

Falar
- Xogar a The concentration game.

Ler
- Ler e dicir. Escoitar e comprobar.

Escribir
- Deseñar unha cidade.

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What are you doing?
- It 's...
- I 'm going to the (baker 's) to buy (a cake).
- But there are two bakers'.
- What time is it?
- It 's ten past five.
- It 's (seventy-two).Quick! Let 's go.
- In my town there ' s a... / there are two...
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- The (cinema) is (next to) the (supermarket).

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:

- sweet shop, supermarket, hospital, bus station, museum, library, cinema, baker '
s, park, newsagent

- sweets, lollipops, milk, biscuits, cake
- under, in front of, next to, in
- fifty-nine, seventy-two, ninety-six
- the twenty-first of August
- ten past five

Linguaxe receptiva:
- I walk past the... on my way to school.
- dog, bench, house, tree, high street
- different
- all over the world

 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación mentres falan sobre a súa cidade.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxinas 
43, 44

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación.

Mostrar interese por 
aprender inglés

Gozar repasando os 
contidos aprendidos.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 44

Dúas cidades de Reino Unido 
e de EEUU: Chester e 
California, e comparación coa
súa propia cidade.

Curiosidade por 
aprender feitos 
xeográficos doutros 
países.
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C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 44

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar a 
todo o mundo 
independentemente do lugar 
onde vivan.

Desexos de mostrar 
respecto cara a todo
o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina
44

Deseñar unha cidade. Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

Toda a unidade está 
dedicada a repasar o que 
aprenderon ao longo das tres
últimas unidades.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 43

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Representar un diálogo.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Gozar escoitando e representando un diálogo (C1, C5, C6, C7)
 Mostrar interese por aprender cousas sobre nenos doutros países (C3, C6)
 Confianza na propia capacidade para utilizar o inglés en contexto (C1, C7, C8)
 Conciencia do mundo que os rodea e as súas diferenzas culturais (C3, C6)
 Desexo de aprender e interactuar con outros (C1, C5)
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)
 Gozar deseñando unha cidade (C1, C6, C8)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C3)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Historia:
- Learn about... my town

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Xeografía:  Dúas cidades de Reino Unido e de EEUU. Os alumnos deseñan un
mapa da súa propia cidade.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
miren os debuxos das frases da actividade 1 de novo e intenten inventar  novos
debuxos.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escriban anagramas dos lugares dunha cidade e llos/llelos pasen a outro alumno
para resolvelos.
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
Toda a unidade está dedicada a repasar os contidos aprendidos nas tres últimas
unidades.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar  en  interaccións  orais  en  situacións  comunicativas  tales  como  falar

sobre a súa cidade.  C1, C3, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

os lugares dunha cidade. C1, C3, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan un diálogo. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre a súa propia cidade. C1, C3, C6, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD  Rom e da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar  aspectos  sociais  dos  países  Anglosaxons,  mediante  a  comparación
dalgunhas cidades de Reino Unido e de EEUU coa propia. C1, C3, C5

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  tales  como  repasar  a
sección Gracie 's card collection do AB cos adhesivos das unidades 4, 5, 6. C1,
C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 7
Troll trouble

OBXECTIVOS
 Utilizar linguaxe relativa á aparencia física (C1)
 Describir xente (C1, C5)
 Comparar distintas aparencias físicas
 Seguir a secuencia dunha historia (C1, C6)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)
 Escoitar e comprender unha historia (C1, C6)
 Cantar as cancións e recitar os chants (C1, C6)
 Confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Ler unha historia (C1, C6, C8)
 Ordenar debuxos
 Seguir un código secreto
 Darse conta da relación son/grafía (C1, C6)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar the Troll Song. L1
- Escoitar. Dicir e sinalar. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e escribir. L2
- Escoitar e responder. L3
- Escoitar e ler a historia. L3
- Escoitar e sinalar. L4
- Escoitar, preguntar e responder. L4
- Escoitar e numerar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir. L6
- Escoitar e ler a historia. L6
- Escoitar e relacionar. L7

Falar
- Facer o Physical appearance word rap. L1
- Xogar a Spike says. L1
- Cantar the Troll Song. L1
- Xogar a Draw the face. L2
- Xogar a Guess the troll. L2
- Interpretar the Troll song. L3
- Atopar e dicir. L3
- Observar e dicir. L4
- Cantar a canción Quick, double quick!. L4
- Xogar a Guess the picture. L4
- Recordar a historia. L5
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- Interpretar a canción Quick, double quick!. L6
Ler

- Guess the flashcard. L1
- Relacionar as tarxetas de palabras coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Comprobar a comprensión da historia. L2
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e escribir. L5
- Colocar os adhesivos das viñetas de cómic. L5
- Ler a historia co minilibro. L5
- Comprobar a comprensión da historia. L6
- Ler a historia en voz alta. L6
- Ler e etiquetar. L7
- Revisar as actividades do Bug Review. L7
- Completar Gracie 's card collection. L7

Escribir
- Escribir, debuxar e colorear. L1
- Escribir, observar e rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L2
- Recordar a historia. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L3
- Observar, debuxar e escribir. L3
- Ordenar os debuxos e escribir. L4
- Confeccionar o minilibro. L5
- Ordenar e escribir. L7
- Facer a auto avaliación. L7
- Escoller unha folla de actividades de atención á diversidade. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- He 's /She 's got (a long nose). / They ‘ve long/short, straight/curly, fair/dark hair
- Has he/she got (long hair)?
- Yes, he/she has. / no, he/she hasn ' t.
- What do you do in the morning?
- Then what do you do?
- I know.

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- feet, toes
- First... then... next... finally...
- Troll
- ... is a famous artist / architect / football player / composer / writer queen
- rule, painting
- The hairy bear sits on a chair while eating a pear.
- ... is famous for...
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Linguaxe reciclada:
- hair, nose, mouth, big, small, brown, black
- draw pictures
- I can see...
- (The other trolls) have got...
- get  up,  have a  shower,  get  dressed,  eat  breakfast,  brush (my) teeth,  go to

school
- wear
- Daily routines

Linguaxe receptiva:
- The other trolls...
- DT is in trouble again. / I 'm always in trouble!
- quickly
- (DT) be quick!
- He runs to the police station.
- He gives the pictures to the police.
- The police catch the thief.
- ... all over the Troll world.
- His new name is...
- (J K Rowling) is a famous (writer).
- Who is your favourite famous person?
- enormous.

 Pronunciación
- Comparar os sons /ai/ como en hair/fair e wear/ pear

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páxina 
45

Todas as actividades 
da unidade utilizan a 
linguaxe como 
instrumento de 
comunicación: Ex. 
cantar The Troll Song

Mostrar interese por 
aprender inglés a través 
de cancións.

C2 Competencia 
matemática.
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C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
49

Os alumnos len sobre xente 
famosa como Cleopatra, 
Picasso, Mozart, etc.

Curiosidade por 
aprender sobre 
xente famosa da 
historia.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
45

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar a 
todo o mundo 
independentemente do seu 
aspecto físico.

Aprender a mostrar 
respecto a todo o 
mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

AB 
páxina 
73

Confeccionar o minilibro Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
46, 60

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
7 e completan Gracie ' s card
collection no AB.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
48

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
cantar a canción Quick, 
double quick!

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Interese por describir xente (C1, C5, C7)
 Gozar escoitando e lendo a historia e cantando as cancións (C1, C6, C8)
 Divertirse coas actividades de clase(C7)
 Interese por descubrir cousas sobre personaxes famosos (C1, C6, C7)
 Confianza e diversión ao utilizar o inglés.
 Gozar escoitando e lendo unha historia.
 Recoñecemento das habilidades especiais da xente.
 Divertirse ao confeccionar un minilibro e lelo (C1, C6, C8)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
- Referencias a J K Rowling
Cancións e rimas:
- The Physical appearance word rap
- The Troll Song
- Quick, double quick!
Historias:
- Troll trouble
- It 's a troll

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias  sociais/  Historia:  Referencias  personaxes  famosos  tales  como
Cleopatra, Picasso, Mozart, etc.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Ampliación  de  vocabulario:  pódese  ampliar  o  vocabulario  da  aparencia  física
engadindo as seis seguintes palabras: dark hair, wavy hair, grey hair, a bald head, a
moustache, a beard.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos  ven I can see a troll (Unit 7) do BUGS
WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Por parellas, os que rematan antes
miran o seu Activity Book e ditan os trazos dun dos trolls a un compañeiro/a, quen
fai un debuxo del. Despois intercambian os papeis.
 Actividade extra para os que rematen antes: os que rematen antes volven mirar o
debuxo da actividade 5 da páxina 42 dos seus Activity Books e escriben dous ou tres
frases  sobre  un  dos  trolls,  Ex.  he  '  s  got  a  big  nose.  Se  hai  tempo,  poden
intercambiar os cadernos con outro alumno para identificar o troll que describiu.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
miren as páxinas 46 e 47 dos seus Pupil ' s Books. Rétales a traballar individualmente
e a escribir nos seus cadernos o máximo número de palabras que vexan, nun tempo
determinado.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escriban tres ou catro frases sobre cousas que fan os domingos, utilizando  first,
then,  next  e finally.  Poden escribir  sobre  as  súas  rutinas  diarias  e  sobre  outras
actividades, Ex. First, I get up. Then, I have breakfast. Next, I go swimming. Finally,
I play football.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Annabelle 's project (Unit 7) do BUGS
WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
pensen  nun  personaxe  famoso  que  non  apareza  no  proxecto  de  Emily.  Despois
escriben dúas frases sobre este personaxe utilizando...  is a famous... e... is famous
for....
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
volvan mirar a actividade 12 da páxina 45 dos seus Activity Books. Por parellas, fan
quendas para sinalar a un dos debuxos. O seu compañeiro/a di a palabra e escríbea
no seu caderno. Despois intercambian os papeis e volven empezar.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
fagan un debuxo de DT no seu caderno e que escriban os nomes das partes do seu
corpo, Ex. big feet, long hair, etc.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie (Unit 7)
do BUGS WORLD 4 DVD
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación individual de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets (Portfolio)
- Language Passport (self assessment)
- Language Biography (self assessment)
- Informe (self assessment)
- Bug Review 7. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 7 Test
- Term Test. Units 7, 8.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar the

Troll Song. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o aspecto físico da xente. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre xente famosa. C1, C3, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /ai/ como en hair/fair e wear/ pear. C1, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación de
personaxes famosos británicos cos propios do seu país. C1, C3, C5, C6.

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como completar Gracie 's
card collection do AB cos adhesivos de dla Unidad 7. C1, C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 8
The Elves and the Shoemaker

OBXECTIVOS

 Describir xente e personaxes (C1, C5)
 Ler e interpretar unha actuación
 Memorizar o papel dunha obra
 Cantar e interpretar a cancións (C1, C6)
 Escoitar e comprender unha obra de teatro (C1, C6)
 Ler e interpretar unha actuación (C1, C5, C6, C8)
 Describir emocións (C1, C5)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)
 Confeccionar unha máscara (C3, C8)
 Repasar linguaxe doutras unidades (C1, C7)
 Escribir un resumo dunha actuación
 Escribir a descrición dun personaxe (C1, C3, C8)
 Darse conta da relación son/grafía (C1, C6)
 Participar nunha actividade comunicativa

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar a canción All day long. L1
- Escoitar. Say and guess. L1
- Escoitar a actuación. L2
- Escoitar e numerar. L2
- Escoitar e ler a obra. L3
- Escoitar e sinalar. . L4
- Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar e completar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir. L6
- Escoitar e ler a historia. L6
- Escoitar e numerar. L7

Falar
- Facer o Story characters word rap. L1
- Xogar a Who 's who?. L1
- Cantar a canción All day long. L1
- Xogar a un xogo de cartas de palabras. L2
- Xogar a Guess who?. L2
- Interpretar a canción All day long. L3
- Facer un role play. L3
- Recordar a obra. L3
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- Atopar e dicir. L3
- Describir os personaxes. L4
- Xogar a un xogo de mímica. L4
- Cantar a canción Oh, dear, Oh, dear. L4
- Facer unha representación. L5
- Interpretar a canción Oh, dear. Oh, dear. L6

Ler
- Presentar os personaxes da obra. L1
- Relacionar as tarxetas de palabras coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Comprobar a comprensión da obra. L2
- Ler e escribir. L2
- Ler e relacionar. L3
- Ler e rodear. L4
- Ler, debuxar e escribir. L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Comprobar a comprensión da historia. L6
- Ler a historia en voz alta. L6
- Revisar as actividades do Bug Review. L7
- Completar Gracie 's card collection. L7

Escribir
- Observar, ler e escribir. L1
- Recordar a historia. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L3
- Confeccionar unha máscara. L5
- Escribir. L7
- Facer a auto avaliación. L7
- Escoller unha folla de actividades de atención á diversidade. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I want my boots/shoes.
- Come on! Do your work!
- Look at the shoes and the boots.
- My shoes are brilliant!
- We can mend these boots.
- I love these boots and shoes!
- I 'm very tired.
- Are you (angry)?
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- shoemaker, wife, baker, farmer, rich man, elves
- tired, angry, poor, rich, worried, young
- date, title, price, cast, place
- The snail and the snake are eating a cake in the rain

Linguaxe reciclada:
- Yes, I am. / No, I 'm not.
- He 's / She 's / They ' re (happy).
- old, happy, sad
- He 's/She 's/They ‘ve got...
- long/short/straight/ curly/fair/dark hair
- He 's / She 's / They ' re wearing...
- What are you doing?
- I 'm mending / cleaning / cooking / making / working / counting / playing /

dancing
- You ' re the (baker)!
- train, plate
- Oh dear.
- time

Linguaxe receptiva:
- all day long
- He falls asleep.
- Do your work.
- We haven ' t got any money.
- I can ' t mend the boots.
- The next morning / day...
- They ' re fantastic! / great! / brilliant!
- We can hide behind the door.
- What beautiful coats!
- They live happily ever after.
- school play
- Do you do plays at school?.

 Pronunciación
Comparar os sons /ei/ como en name/cake e train/snail

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina
51

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar a 
canción All day long

Mostrar interese por
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB páxina
55

Publicitar, preparar e actuar 
nunha obra teatral.

Curiosidade por 
aprender como se 
prepara unha obra 
escolar.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar
as novas tecnoloxías
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
52, 53

PB páxina
47

Educación para la Paz:
A importancia de axudar aos 
demais desinteresadamente.
Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar a 
todo o mundo 
independentemente da súa 
aparencia física.

Mostrar vontade de 
axudar á xente.

Aprender a mostrar 
respecto cara a todo
o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

AB 
páxinas 
75, 76

Confeccionar unha máscara Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
52, 60

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
8 e completan Gracie ' s card
collection no AB.

Mostrar interese por
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
52, 53

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Interpretar a obra The Elves 
and the Shoemaker

Mostrar interese por
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Gozar ao escoitar, ler e interpretar unha actuación (C1, C6, C8)
 Gozar preparando unha obra e interpretándoa (C1, C5, C7)
 Confianza e diversión ao participar nunha actividade de dramatización (C5, C7)
 Mostrar interese por aprender como se anuncia unha obra escolar (C1, C3, C5,
C6, C8)
 Gozar confeccionando unha máscara (C1, C6, C8)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Cooperación cos membros do grupo
 Avaliar a propia actuación nunha obra
 Mostrar respecto polo resto do grupo
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- The Story characters word rap
- All day long.
- Oh, dear, Oh, dear.
Historias:
- The Elves and the Shoemaker
- Snow White and the five Bugs

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias sociais: Publicitar, preparar e actuar nunha obra teatral.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
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 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan un dos personaxes da actividade 2 da páxina 47 dos seus Activity Books e
que  escriban  unha  descrición,  sen  nomear  o  personaxe  en  cuestión.  Despois
intercambian os cadernos con outro compañeiro/a, e escriben o nome do personaxe
ao lado da descrición. Devólvense os cadernos e dinse se acertaron ou non.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escollan catro personaxes da obra e que escriban unha frase de cada un de eles, Ex.
The elves are poor.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
debuxen unha escena da obra con polo menos dous dos personaxes. Teñen que
escribir o diálogo de cada personaxe.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
debuxen un personaxe da obra, e que escriban a súa descrición para elaborar un
póster.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven The Elves and the Shoemaker (Unit 8)
do BUGS WORLD 4 DVD
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
fagan posters para unha obra escolar. Poden ser para a súa versión  de The Elves
and the Shoemaker ou para unha obra imaxinaria. Colocar os posters por toda a
clase.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven The Elves and the Shoemaker (Unit 8)
do BUGS WORLD 4 DVD por segunda vez.
 Actividades extra para fast finishers: Pedir  aos que rematen antes que volvan
mirar a actividade 11 da páxina 51 dos seus Activity Books. Escollen catro palabras,
dous de cada columna, e escríbenas e debuxan nos seus cadernos.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
volvan mirar a sección Gracie 's card collection da unidade 8 da páxina 60 dos seus
Activity Books. Deben copiar as palabras nos seus cadernos por orde alfabética.
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación individual de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets (Portfolio)
- Language Passport (self assessment)
- Language Biography (self assessment)
- Informe (self assessment)
- Bug Review 8. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 8 Test
- Term Test. Units 7, 8.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar -

All day long.  C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

un conto tradicional. C1, C3, C5, C6 C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan unha obra e a interpretan. C1, C6, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre a publicidade dunha obra. C1, C3, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /ei/ como en name/cake e train/snail. C1, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, comparando as obras escolares
en Reino Unido coas propias. C1, C3, C5, C6.

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como completar Gracie 's
card collection do AB cos adhesivos de dla Unidad 8. C1, C7, C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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Bug Revision
Units 7 and 8

Learn about... people who work in my school

OBXECTIVOS

 Identificar xente pola súa aparencia física (C1, C3)
 Identificar rutinas matinais (C1, C3)
 Identificar os personaxes dunha obra (C1, C3)
 Identificar os sentimentos dos personaxes e os seus motivos (C1, C3, C5)
 Identificar as actividades dos personaxes (C1, C3)
 Escoitar e comprender un diálogo (C1, C6, C8)
 Representar un diálogo (C1, C5, C7)
 Escoitar e ler información de índole inter cultural (C1, C3, C6, C8)
 Confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Repasar o aprendido (C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e ler. Representar.
- Escoitar e ler.

Falar
- Xogar a The flashcard game.

Ler
- Ler e dicir. Escoitar e comprobar.

Escribir
- Confeccionar un minilibro de xente que traballa nunha escola.

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- How are you?
- Fine, thanks.
- I 'm happy because I 'm drawing a
- picture for my project.
- Can you guess who?
- He 's/She 's got (long, straight
- hair).
- I know!
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- She 's in my Ciencias sociais file.
- It 's J.K. Rowling.
- Yes, that 's right.
- This is the (cleaner) in my school.
- He 's/She 's wearing...
- She/He (works) in the....

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:

- short hair, curly hair, long hair, a
- big mouth, small toes, big feet, a
- big nose
- get up, have a shower, have
- breakfast, brush my teeth
- baker, shoemaker, wife, writer
- sad, tired, worried
- money, shoes
- librarian, cleaner, secretary, cook

Linguaxe receptiva:
- help, clean, work, organise,
- cook, find
- books, school, library, office,
- kitchen, lunch
- all day long

 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación cando falan sobre a xente que traballa na

súa escola.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxinas 
57-58

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación.

Mostrar interese por 
aprender inglés

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no 
coñecemento e a 
interacción co 
mundo físico.

PB páxina
58

As distintas persoas que 
traballan nunha escola.

Curiosidade por 
aprender cousas sobre 
escolas británicas.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar as 
novas tecnoloxías para 
repasar e ampliar o que 
aprenderon na unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páxina
58

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar a 
todo o mundo 
independentemente do seu 
traballo ou ocupación.
Educación para a igualdade 
de ambos os dous sexos: A 
importancia de comprender 
que tanto homes como 
mulleres poden desempeñar 
calquera tipo de traballo.

Aprender a mostrar 
respecto cara a todo o 
mundo.

Aceptar a igualdade 
sexual en todos os 
campos, incluído o do 
traballo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina
58

Confeccionar un minilibro de 
xente que traballa nunha 
escola.

Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia para
aprender a 
aprender.

Multi ROM Toda a unidade está 
dedicada a repasar o que 
aprenderon nas dúas últimas 
unidades.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de participar 
nas actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa persoal.

PB páxina
57

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Representar un diálogo.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de participar 
nas actividades de clase.
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Gozar escoitando e representando un diálogo (C1, C5, C6, C7)
 Mostrar interese por aprender cousas sobre os nenos doutros países (C3, C6)
 Confianza na propia capacidade para utilizar o inglés en contexto (C1, C7, C8)
 Conciencia do mundo que os rodea e as súas diferenzas culturais (C3, C6)
 Desexo de aprender e interactuar con outros (C1, C5)
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)
 Gozar ao confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C3)

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

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Texto:
- Learn about... people who work in my school

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: As distintas persoas que traballan nunha escola.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
observen as frases con debuxos da actividade 1 de novo e traten de inventar outras
cos seus propios debuxos.
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
escriban unha descrición doutra persoa da escola baseada nos exemplos anteriores.
Despois  pásano  a  outro  compañeiro/a  para  que  o  lea  e  faga  o  debuxo
correspondente.
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 265-266).
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
Toda a unidade está dedicada a repasar os contidos aprendidos nas dúas últimas
unidades.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como identificar

xente pola súa aparencia física C1, C5, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

rutinas matinais. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan un diálogo. C1, C8

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir un minilibro sobre a xente que traballa na súa escola. C1, C3, C6, C8

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  das  actividades  do  CD Rom e  da
páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación das
escolas británicas coas propias. C1, C3, C5

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  tales  como  repasar  a
sección Gracie 's card collection do AB cos adhesivos das unidades 7 e 8. C1, C7,
C8

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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Festivals
It 's Bonfire Night!

OBXECTIVOS
 Cantar unha canción e xogar a un xogo (C1, C6)
 Xogar a xogos comunicativos (C1, C3, C5, C7)
 Escribir un convite (C1, C3, C5, C7)
 Escoitar e comprender unha historia (C1, C6)
 Comprender, describir e escribir un código de seguridade para lumes artificiais
(C1, C3, C5)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e ler a historia. L2
- Escoitar e sinalar. L2

Falar

- Xogar a Guess the flashcard. L1
- Cantar a canción It 's Bonfire Night!. L1
- Observar e xogar. L1
- Cantar a canción It 's Bonfire Night!. L2
- Xogar a un xogo. L2

Ler
- Relacionar. L1
- Comprobar a comprensión da historia. L2

Escribir
- Escribir. L1

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Vocabulario
Linguaxe principal que usan os nenos:

- bonfire, sparklers, fireworks, guy, box
- Be careful!
- Don ' t go near the bonfire!
- Don ' t throw / hold / light fireworks.
- Put fireworks in a box.
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Linguaxe reciclada
- I spy something beginning with (b).
- Is it (boots)?
- Yes, it is. / No, it isn ' t.
- It 's the (fifth) of (November).
- sausages
- Numbers 1-20
- Letras do abecedario

Linguaxe receptiva:
- Crack, bang, pop!
- I 'm having a bonfire party.
- I hope you can come.
- One 's missing.
- Can we have...?
- That 's really dangerous.
- I can ' t count!

 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación mentres escoitan a canción  It 's Bonfire

Night!.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina
59

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción It 's Bonfire Night!

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB páxina
59, 60, 
61

Outras culturas: Bonfire Night Mostrar curiosidade 
cara a festividades 
doutras culturas.
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C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar as 
novas tecnoloxías para 
repasar e ampliar o que
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páxina
59, 60, 
61

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar as
celebración tradicionais tales 
como Bonfire night.

Aprender a mostrar 
respecto cara a todo o 
mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina
60

Ler a historia sobre Bonfire 
night.

Gozar aprendendo 
sobre celebración 
típicas británicas.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB Os alumnos completan os 
exercicios do AB por si 
mesmos.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de 
participar nas 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina
61

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
xogar a un xogo de Bonfire 
night.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de 
participar nas 
actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Gozar aprendendo sobre as tradicións británicas (C3, C5, C7)
 Divertirse escribindo un convite (C1, C3, C5, C7)
 Mostrar interese por aprender un código de seguridade para lumes artificiais (C1,
C3, C5)
 Gozar  escoitando  e  lendo  unha  historia  e  cantando  unha  canción  (C1,  C6,

C8)
 Divertirse coas actividades de clase(C7)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Outras culturas: Bonfire Night.
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VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que

escollan  tres  palabras  da  páxina  53 dos  seus  Activity  Books  e  que fagan un
debuxo de cada unha delas. Despois intercambian os cadernos cun compañeiro
que ten que escribir as palabras ao lado de cada debuxo.

 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
deseñen un símbolo para algunha das regras do Código de Seguridade de Bonfire
Night no exercicio 4, tomando como referencia os seis símbolos da páxina 61 dos
seus Pupil ' s Books para dalos ideas. Pídelles que escriban o texto debaixo de
cada símbolo. Unha vez rematados os símbolos pódense expoñer na clase.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
- Avaliación  por  parte  do  profesor  das  actividades  do  PB e  do  AB para  esta

unidade.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar It

's Bonfire Night!. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

a historia de Bonfire night. C1, C6, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a canción. C1, C3, C6, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación das
celebración británicas coas propias. C1, C3, C5

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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Festivals
It 's Christmas again!

OBXECTIVOS
 Cantar unha panxoliña (C1, C6)
 Identificar elementos de nadal (C1, C3)
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)
 Xogar a un xogo (C1, C5)
 Ler acerca da celebración de Nadal no mundo
 Confeccionar unha tarxeta de nadal (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e sinalar. L1
- Escoitar, ler e relacionar. L2

Falar

- Xogar a un xogo. L1
- Cantar a canción A very Merry Christmas!. L1
- Xogar ao bingo. L1
- Cantar a canción A very Merry Christmas!. L2

Ler
- Ler. Rodear as respostas verdadeiras (T) ou falsas (F). L2

Escribir
- Atopar e escribir. L1
- Rodear as diferenzas e escribir. L1
- Observar e escribir. L2
- Confeccionar unha tarxeta de nadal propia. L2

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Vocabulario
Linguaxe principal que usan os nenos:

- chimney, Santa Claus, holly, reindeer, icicle, advent calendar
- Bingo!
- It 's cold at Christmas.
- It 's hot at Christmas in Sydney.
- It 's summer!
- Christmas decorations and lights
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Linguaxe reciclada
stocking, tree, star, card, door, window, snow, friends, family, toys, girls, boys
I can see... / I can ' t see...

Linguaxe receptiva:
... is for...
riding in the snow
decorating doors
counting down
at the top of the tree
Merry Christmas to everyone
book, bike, jigsaw, cooking, dinner
London, New York, Sydney

 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación mentres escoitan a canción A very Merry

Christmas!.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
62

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar A 
very Merry Christmas!.

Mostrar interese por 
aprender inglés

Gozar aprendendo 
sobre festividades 
tradicionais.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
63

La Nadal en Londres, Nova 
York e Sydney.

Mostrar curiosidade 
cara ás celebración 
doutros países.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
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unidade.
C5 Competencia 

social e cidadá.
PB 
páxinas 
62, 63

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar as
celebración tradicionais tales 
como o Nadal.

Ser respectuosos 
cara a todo o 
mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina
63

Confeccionar unha tarxeta de
nadal

Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB Os alumnos completan os 
exercicios do AB por si 
mesmos.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
62

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
cantar A very Merry 
Christmas!.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Gozar cantando unha canción (C1, C6)
 Gozar participando en actividades de nadal (C1, C3, C6)
 Mostrar interese por aprender sobre as tradicións de nadal (C1, C5, C6)
 Precisión ao seguir instrucións para confeccionar unha tarxeta de nadal (C1, C3,
C6, C8)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Mostrar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book (C1, C7)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: O Nadal en Londres, Nova York e Sydney
VALORES E ACTITUDES

 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
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 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que

volvan mirar o encrucillado da actividade 1 da páxina 54 dos seus Activity Books.
Teñen que escribir as oito palabras nos seus cadernos por orde alfabética.

 Actividade extra para os que rematen antes: Pedir aos que rematen antes que
fagan un sinxelo debuxo da súa cidade en nadal e que escriban unhas cantas
frases sobre iso.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
- Avaliación  por  parte  do  profesor  das  actividades  do  PB e  do  AB para  esta

unidade.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar A

very Merry Christmas! C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

a festa de Nadal no mundo. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan os textos relacionados con  noutros países. C1, C3, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación de
neses países coa do seu propio país. C1, C3, C5

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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Festivals
It 's Easter!

OBXECTIVOS
 Escoitar e ler información de índole intercurricular (C1, C3, C4)
 Decorar un ovo de Pascua (C6)
 Cantar unha canción tradicional de Pascua (C1, C6)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e ler.

Falar

- Cantar a canción.

Ler
- Ler e corrixir as frases.

Escribir
- Atopar e escribir. Relacionar.
- Decorar o seu propio ovo de Pascua.

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Vocabulario
Linguaxe principal que usan os nenos:

- March, April
- Easter eggs, hot cross buns

Linguaxe reciclada
- decorate, eat, celebrate, chocolate
- footballs, garden, cakes, cold
- September, October
- Happy Birthday
- behind, in, on, under
- basket, flower, tree,
- Leaf

Linguaxe receptiva:
- hide, look for
- at different times of the year
- sometimes
- delicious
- one/two a penny
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- daughters, sons

 Pronunciación
- Os alumnos  practican  a  pronunciación  mentres  escoitan  a  canción  Hot  cross

buns.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 64

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar Hot
cross buns.

Mostrar interese por 
aprender inglés

Gozar aprendendo 
sobre festividades 
tradicionais.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 64

A tradición de Pascua en 
Reino Unido e comparación 
coa propia festividade.

Mostrar curiosidade 
cara ás celebración 
doutros países.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Ser capaz de utilizar 
as novas tecnoloxías
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 64

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar as
celebración tradicionais tales 
como a Pascua.

Aprender a mostrar 
respecto cara a todo
o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

TN 
páxina 
263

Decorar un ovo de Pascua. Gozar realizando 
traballos artísticos.
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C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB Os alumnos completan os 
exercicios do AB por si 
mesmos.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 64

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
cantar Hot cross buns.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Mostrar interese por aprender sobre a festividade de Pascua noutros países (C3,
C6)
 Gozar cantando unha canción (C1, C6, C8)
 Divertirse decorando un ovo de Pascua (C1, C6, C8)
 Mostrar desexos de participar (C7, C8)
 Interese por facer correctamente as actividades escritas do Activity Book (C1, C7,

C8)
 Mostrar respecto cara ao resto da clase (C5, C7)

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: A festividade de Pascua en Reino Unido.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,
acento, orixe, etc.
 Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN á   DIVERSIDADE
 Os nenos esconden os seus ovos pola clase ou pola escola e póñense a buscalos.

Despois din onde atoparon o ovo (non o seu), Ex.  under the table / behind the
door / next to the dining room, etc.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
- Avaliación  por  parte  do  profesor  das  actividades  do  PB  e  do  AB para  esta

unidade.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar  en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar

Hot cross buns. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

a Pascua en Reino Unido. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan un texto sobre a celebración de Pascua en Reino Unido. C1, C3, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación de ua
británica coa propia do seu país. C1, C3, C5

 Mostrar  interese  e curiosidade por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor. C1, C5
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

 b

 f

 B1.1. Estratexias de 
comprensión: 

 Uso progresivo do contexto 
visual e non verbal e dos 
coñecementos previos, 
transferidos desde as linguas 
que coñece a lingua 
estranxeira, para a formulación 
de hipóteses sobre o que se 
vai escoitar, sobre o tema ou a 
situación.

 Interpretación das ideas 
principais expresadas en 
mensaxes orais de progresiva 
complexidade, como 
instrucións ou explicacións e 
interaccións orais ou 
gravacións en soporte 
audiovisual e informático para 
extraer información global e 
dalgún detalle concreto.

 Recoñecemento de léxico, 
formas e estruturas básicas 
orais propias da lingua 
estranxeira, para expresar 

 B1.1. Comprender a idea global
e a información máis 
importante en textos orais moi 
breves con estruturas simples e
coñecidas cun léxico de uso 
cotiá con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos 
presentes nas situacións 
comunicativas e conectados 
cos propios intereses e coas 
propias experiencias, 
articulados con claridade e 
lentamente, transmitidos de 
viva voz ou por a través de 
recursos multimedia que non 
distorsionen a mensaxe.

 B1.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, e a 
información mais importante do
texto.

 B1.3. Discriminar patróns 
sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos nos 
diferentes contextos 

 PLEB1.1. Comprende o sentido global 
e a información mais importantes de 
textos orais, con estruturas coñecidas 
e léxico de uso cotiá procedentes de 
medios audiovisuais ou da Internet 
adecuados a súa idade. 

 CCL

 PLEB1.2. Comprende os puntos 
principais e recoñece palabras e 
expresións coñecidas en textos orais 
(contos, cancións e conversas) sobre 
temas familiares ou do seu interese e 
expresados con claridade e que 
conten con apoio visual. 

 CCL

 PLEB1.3. Identifica a información máis
relevante en interaccións orais nas que
participa que traten sobre temas 
familiares procedentes de diferentes 
medios de comunicación e da Internet.

 CCL

 CAA

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 
interaccións cara a cara, sen 
interromper.

 CCL

 CSC
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

funcións previamente 
utilizadas.

 Asociación de palabras e 
expresións con elementos 
paraverbais (entoación, 
pausas, énfases…) e non 
verbais (expresión facial, 
xestos...).

 Seguimento verbal e non 
verbal de mensaxes orais 
(instrucións e peticións)de 
progresiva complexidade en 
situacións comunicativas 
habituais dentro e fóra da aula.

 Repetición, memorización 
comprensiva e observación de 

comunicativos de forma 
significativa.

 PLEB1.5. Interese e respecto polas 
intervencións orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, entoación e 
acentuación.

 CCL

 CSC
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

 b

 c

 i

 B2.1. Estratexias de produción:

 Planificación:

 Concibir a mensaxe con 
claridade e practicalo varias 
veces.

 Execución:

 Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos.

 Apoiarse nos coñecementos 
previos para participar 
activamente en situacións 
funcionais de comunicación, 
seguindo modelos, adecuadas 
á idade do alumnado e aos 
seus intereses..

 Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos non verbais 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal).

 Recoñecer e usar 
progresivamente léxico, formas
e estruturas básicas orais moi 
breves propias da lingua 
estranxeira, para expresar 
funcións previamente 
traballadas.

 Participar en interaccións orais 
en situacións reais ou 

 B2.1. Interactuar en situacións 
reais ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas do 
seu interese, sobre persoas da 
súa contorna inmediata, 
usando expresións e frases 
coñecidas e de uso frecuente, 
normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores 
básicos (and/or/then).

 B2.2. Participar de forma activa
e cooperativa en situacións 
funcionais de comunicación 
que requiran un intercambio 
directo de información en áreas
de necesidade inmediata ou 
temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e 
empregando as convencións 
propias do proceso 
comunicativo. 

 B2.3. Valorar as linguas 
estranxeiras como instrumento 
de comunicación.

 B2.4. Producir patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e de uso 
diario.

 PLEB2.1. Participa en situacións reais 
ou simuladas de comunicación breves 
e elementais, previamente preparadas 
e ensaiadas, sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, cunha pronuncia e
entoación comprensibles.

 CCL

 CSC

 PLEB2.2. Pregunta e responde para 
dar/obter información en interaccións 
cotiás.

 CCL

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta.

 CSC

 PLEB2.4.Reproduce 
comprensiblemente textos orais 
sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas ou 
dramatizacións).

 CCL

 CSC

 PLEB2.5. Manifesta interese e 
respecto polas apartacións do seus 
compañeiros/as. 

 CSC

 PLEB2.8. Amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua estranxeira 
nas diferentes situacións 
comunicativas.

 CCL

 CSC
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

simuladas a través de 
respostas verbais e non 
verbais.

 Producir textos orais cotiás de 
índole diversa tendo en conta 
tanto elementos lingüísticos 
como extralingüísticos: utilizar 
xestos ou recorrer a imaxes 
para axudar na comprensión 
de producións orais.

 Participar activamente en 
intercambios lingüísticos orais 
sinxelos, previamente 
traballados en grupo, para 
expresar as necesidades de 
comunicación máis inmediatas.

 PLEB2.9. Domina progresivamente 
aspectos fonéticos, do ritmo, da 
acentuación e da entoación da lingua 
estranxeira para a produción de textos 
orais. 

 CCL
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:

 Activación dos coñecementos 
previos en relación á tipoloxía e
tema do texto que se vai 
traballar. 

 Identificar elementos icónicos, 
títulos e facer unha primeira 
anticipación sobre o contido de 
textos escritos sinxelos 
adaptados á súa idade.

 Identificación de palabras clave
do texto, relacionadas cos e 
coas personaxes e o contexto 
a través da linguaxe non verbal
ou co apoio de ilustracións.



 Identificación de textos 
sinxelos: regras de xogos, 
algunhas instrucións, carteis da
aula…

 Recoñecer o léxico, formas e 
estruturas básicas escritas 
propias da lingua estranxeira, 
para expresar funcións 
previamente utilizadas.

 PLEB3.1. Comprende frases 
simples escritas, relacionadas 
cos temas traballados 
previamente de forma oral.

 CCL

 PLEB3.2. Comprende a idea principal 
dun texto escrito sinxelo acompañado 
de apoio visual, acorde a súa idade 
procedente dos medios de 
comunicación adaptados a súa 
competencia lingüística. 

 CCL

 PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 
nunha lingua estranxeira.

 CCL

 CAA

 PLB3.4. Selecciona contos, narracións
ou outro material escrito da biblioteca 
de aula para a súa lectura autónoma 
acordes a súa idade e intereses.

 CCL

 CSIEE

 PLB3.5. Iniciase progresivamente no 
uso autónomo de estratexias de 
comprensión lectora.

 CCL

 CAA

 PLB3.6. Formula hipóteses sobre o 
texto a partir de elementos icónicos e 
títulos que o acompañan, e 
compróbaas.

 CCL

 CSIEE
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 Captación da idea global e 
identificación de elementos 
máis relevantes en textos 

 PLEB3.7. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

 CCL

 CAA
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

escritos situacións cotiás 
próximas á experiencia como 
invitacións, felicitacións, notas, 
avisos, folletos..., con axuda de

 PLEB3.9. Amosa interese por 
informarse, comunicarse e aprender a 
través dos textos escritos.

 CCL

 CSIEE
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 i

 B4.1. Estratexias de produción:

 Planificación:

 Seleccionar o tipo de texto que 
se vai producir: conto, notas, 
dramatizacións …

 Iniciarse no uso do dicionario 
bilingüe e outros materiais de 
consulta en soporte papel ou 
dixital adecuados á idade do 
alumnado.

 Execución:

 Producir a mensaxe escrita con
claridade, utilizando expresións
e frases coñecidas.

 Compensar as carencias 
léxicas mediante o uso do 
dicionario visual do alumnado e
de materias audiovisuais e 
multimedia para reproducir 
mensaxes escritas sinxelas.

 Apoiarse nas palabras e frases 
coñecidas previamente en 
interaccións orais e de lectura.




 PLEB4.1. Escribe frases 
sinxelas relacionadas con 
temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de 
forma oral.

 CCL

 PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, 
seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical 
coñecida.

 CCL

 PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situacións
de relación interpersoal (invitacións, 
notas e avisos).

 CCL

 PLEB4.4. Completa un formulario en 
liña cos seus datos persoais e dos e 
das demais (nome, apelido, idade...).

 CCL

 PLEB4.5. Responde de forma escrita a
preguntas sobre temas traballados en 
clase como, por exemplo, onde está 
un obxecto ou un lugar, de que cor é 
un obxecto, que hora é, cales son os 
seus gustos ou se hai algo nun 
determinado lugar.

 CCL
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 Seleccionar e empregar o 
léxico adecuado ao tema e 
usar algún recurso cohesivo 
para non repetir palabras.

 Reelaborar informacións en 
ficheiros, libriños... textos 
escritos, moi breves e 
pautados, afíns aos seus 
intereses, cunha intención 
comunicativa.

 Reproducir a forma gráfica de 
certas palabras en situacións 
comunicativas, sen modelos 
dados, a través de hipóteses 
ou tratando de recordar a súa 
forma.

 Compoñer a partir de modelos, 
diferentes textos sinxelos, 
utilizando expresións e frases 

 PLEB4.6. Escribe correspondencia 
persoal simple en soporte papel ou 
dixital falando de si mesmo/a e da súa 
contorna inmediata.

 CCL

 PLEB4.7. Produce textos escritos 
significativos,en soporte papel ou 
dixital, de forma individual ou en 
parella seguindo o modelo traballado.

 CCL

 CD

 CSC

 PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as 
TIC para a produción de textos 
sinxelos.

 CCL

 CD

 PLEB4.9. Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación de liñas etc.

 CAA

 CSIEE
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coñecidas oralmente, para 
transmitir información.

 Utilizar a lingua estranxeira en 
mensaxes escritas como 

 PLEB4.10. Amosa interese por utilizar 
a lingua estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección 
ortográfica. 

 CCL

 CAA
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL

 b

 f

 B5.1. Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos:

 Valoración positiva das 
intervencións orais propias e 
alleas na lingua estranxeira 
como instrumento para 
comunicarse e coñecer outras 
culturas.

 Valoración da propia cultura a 
través do coñecemento e 
valoración doutras culturas, 
respecto e aceptación de ideas
e costumes distintos.

 Recoñecemento e aprendizaxe
de formas básicas de relación 
social na lingua estranxeira.

 Recoñecemento da realidade 
plurilingüe da propia contorna.

 B5.2. Funcións comunicativas:

 Establecemento de relacións 
sociais: saudar, agradecer, 
despedirse, dirixirse aos 
demais. 

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre 

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos para 
unha comprensión adecuada 
do texto oral e escrito.

 B5.2. Amosar curiosidade pola 
lingua e pola súa cultura.

 B5.3. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente en
situacións reais ou simuladas 
en contextos dirixidos.

 B5.4. Obter e dar información 
persoal, sobre o seu contorno 
máis inmediato en situacións 
comunicativas habituais dentro 
e fóra da aula.

 B5.5. Expresar nocións básicas
relativas a rutinas, tempo, 
vestimenta e prezo.

 B5.6. Expresar e identificar 
localización de persoas, de 
obxectos e de lugares.

 B5.7. Solicitar e comprender o 
permiso, o acordo, a 
información, a preferencia, a 

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

 CCL

 CAA

 CSC

 PLEB5.2. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a súa 
cultura.

 CCL

 CSC

 PLEB5.3. Inicia e remata as 
interaccións adecuadamente.

 CCL

 CAA

 CSC

 PLEB5.4. Pregunta e responde de 
xeito comprensible en actividades de 
aprendizaxe cotiás en distintos 
contextos.

 CCL

 CSC

 PLEB5.5. Expresa, identifica e 
distingue os tramos horarios e as 
rutinas do día, prezos, vestimentas…

 CCL

 PLEB5.6. Pregunta e responde de 
xeito comprensible sobre a localización
(obxectos, espazos, seres vivos …).

 CCL

 CSC
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aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais.

 Expresión da posesión dun 
mesmo/a e dunha terceira 
persoa en afirmativa e 
negativa.

 Expresión da información en 
afirmativa e negativa e 
formulación das 
correspondentes preguntas.

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os 
días da semana, os meses e o 
tempo atmosférico, a hora etc.

 Descrición das rutinas diarias.

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas indicando a 
identificación e localización de 
persoas, de obxectos e de 
lugares...

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas en relación 
a operacións de compravenda.

 Formulación de preguntas e 
respostas sinxelas en relación 
á cantidade.

axuda ou o desexo, a 
capacidade entre outras.

 B5.8. Utilizar adecuadamente 
as estruturas morfosintácticas 
para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu 
nivel. 

 B5.9. Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados.

 B5.10. Utilizar estruturas 
sintácticas de progresiva 
dificultade (p. e. enlazar frases 
sinxelas con conectores 
básicos como and, or, then).

 B5.10. Mostrar un control sobre
un conxunto de estruturas 
gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases 
dentro dun repertorio 
memorizado.

 B5.11. Comprender e utilizar o 
léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas 
sinxelas da vida da aula ou fóra
dela.

 PLEB5.7. Pregunta e responde de 
xeito comprensible sobre o permiso, o 
acordo, a preferencia, desexo ou a 
capacidade.

 CCL

 CSC

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

 CCL

 PLEB5.9. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples, así como as 
que achegan información.

 CCL

 PLEB5.10. Memoriza rutinas 
lingüísticas para desenvolverse nas 
interaccións habituais.

 CCL

 CAA

 PLEB5.12. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas que 
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou multimedia
e de manifestacións artísticas. 

 CCL

 CAA
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 PLEB5.13. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas 
interaccións de aula ou fóra da aula, 
ler textos próximos á súa idade e 
escribir con léxico traballado 
previamente.

 CCL

 CAA
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