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INTRODUCTION

OBXECTIVOS
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar a Bugs Band (C1, C3)
 Saudar e despedirse (C1, C5)
 Escoitar e cantar unha canción (C1, C6)
 Preguntar e falar sobre cousas que lles encantan (C1, C6)
 Dicir como se deletrean as palabras (C1, C7, C8)
 Preguntar e dicir o mes do seu aniversario (C1, C8)
 Ler descricións persoais (C1)
 Escribir unha descrición persoal para o seu Bugs project file (C1, C6, C7, C8)
 Repasar linguaxe de 2º ciclo (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Coñecer aos compoñentes da Bugs Band. L1
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band: I love music. L1
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band:  I love music. L2
- Escoitar e identificar aos Bugs. L2
- Escoitar e escribir. L2
- Escoitar e dicir o rap dos Meses do ano. L2

Falar
- Xogar a un xogo en cadea. L1
- Facer grupos de aniversario. L2

Ler
- Escoitar e ler. L3
- Xogar a un xogo. L3
- Ler e relacionar. L3

Escribir
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e revisar. L1
- Escribir frases sobre cousas que lle encantan. Dicilo aos seus amigos. L1
- Escribir os meses en orde. L2
- Preguntar os seus amigos e completar unha táboa. L2
- Ler e escribir os nomes dos Bugs. L3
- Ler a descrición. Escribir sobre eles mesmos para o Bugs project file. L3
- Escribir sobre si mesmos. L3

Coñecemento da lingua a través do uso
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Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I love... What about you?
- What 's your name? I 'm...
- How are you? Fine, thank you.
- I 'm..., I ve got...,
- I live in...
- Are you... ? Yes, I am. / No, I 'm not.
- sing, play
- When 's your birthday? In....

 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- music,  football,  basketball,  clothes,  trainers,  computers,  technology,  nature,

animals
- When 's your birthday?

Linguaxe reciclada:
- Hello / Goodbye
- tall, short, big, curly
- hair, eyes, glasses
- Months of the year
- Colours
- The alphabet

Linguaxe receptiva:
- guitar, keyboards, harmonica, drums, manager
- Is that... ? This is...
- How do you spell... ?
- I 'm phoning about the pop competition on TV

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre aniversario.
- Ler descricións persoais.
- Escribir unha descrición persoal.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páx. 2 Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar a 
canción I love music

Mostrar interese por 
aprender inglés.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB páx. 3 Os meses do ano Mostrar interese por 
aprender os meses 
en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.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 páx. 4 Educación Moral e cívica:
A importancia de respectar a 
aparencia dos demais á hora 
de facer descricións.
Educación para a Paz: 
respecto polos gustos doutras
persoas.

Mostrar respecto 
cara a todo o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

TN p30.

PB páx. 4

Facer un calendario de 
aniversario.
Referencias a músicos e a 
instrumentos tales como a 
guitarra, o tambor ou a 
harmónica.

Gozar realizando 
traballos artísticos en
inglés.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Os alumnos poden realizar as 
actividades do CD-Rom e da 
páxina web por si mesmos 
para aprender a aprender.

Mostrar interese por 
aprender a aprender 
en inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páx. 3 Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. o rap dos Meses 
do ano.

Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
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 Interese polo novo libro de inglés (C6, C7)
 Gozar falando sobre si mesmos en inglés (C1, C5, C8)
 Tomar conciencia acerca do uso de alcumes en países de fala inglesa (C6)
 Escribir coidadosamente unha descrición persoal precisa (C1, C7, C8)
 Mostrar determinación á hora de realizar esforzos. (C7, C8)

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:  I love music e O rap dos Meses do ano

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Música: Referencias a músicos e a instrumentos tales como a guitarra, o tambor
ou a harmónica.

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: Invent a dance. TN p27
 Actividade extra: Facer un calendario de aniversario. TN p30
 Actividade extra: Guess who it is! TN p33

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor

 Avaliación formal
- Test de Diagnóstico
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como saudar e

despedirse. C1, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda  de  elementos  tanto  lingüísticos  como  non-lingüísticos  do  contexto  ao
cantar a canción da Bugs Band:I love music. C1, C6, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir a descrición para o seu Bugs project file. C1, C5, C6, C7, C8

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

 Recoñecer e reproducir aspectos fonéticos, ritmo, acentuación e ton, cando din o
rap dos Meses do ano.  C1, C3, C6, C8

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5, C8
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UNIT 1
Pop competition

OBXECTIVOS
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Facer e responder preguntas sobre un mesmo (C1, C6, C7)
 Dicir o que facemos e nos gusta a nós e o que fan e lles gusta a outras persoas
(C1, C5, C8)
 Expresar como fan as cousas as persoas (C1, C8)
 Expresar opinións persoais (C6, C8)
 Escoitar e ler o conto (C1, C6, C8)
 Responder preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Escoitar as cancións e cantalas (C1, C6)
 Escoitar diálogos curtos (C1, C7)
 Ler cousas sobre distintos tipos de música (C1, C6)
 Escribir sobre unha persoa famosa para o Bugs project file (C1, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band: I 'm a pop star. L1
- Bug Phonics: Escoitar e dicir os trabalinguas. L2
- Bug Phonics: Escoitar e escribir /b/ ou /v/. L2
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band:The skateboard queen. L4
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e rodear cun círculo. L4
- Escoitar, ler e relacionar. L5
- Escoitar e numerar. L5
- Escoitar e marcar cun tick. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e rodear as respostas. L7

Falar
- Dicir o Musical instruments word rap. L1
- Xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Cantar a canción da Bugs Band:I'm a pop star. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Repetir se é certo. L3
- Cantar a canción da Bugs Band:The skateboard queen. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Buscar, rodear e unir. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Ler e poñer as frases en orde. L2
- Grammar Bug: Presente simple - adverbios. L3
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- Escoitar e ler. Representar. L3
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L5
- Fun Bug!. L6
- Descubrir cousas sobre unha estrela do pop ou un músico. L6
- Grammar Bug: Presente simple - adverbios. L7

Escribir
- Observar e escribir. L1
- Escribir preguntas e preguntar un compañeiro. L1
- Ler e completar o Bugs Band Blog. L2
- Ler e escribir Verdadeiro ou Falso. L3
- Ordenar e escribir as frases. L3
- Escribir sobre si mesmos, amigos e familiares. L3
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e comprobar. L4
- Escribir sobre o rei da patinaxe. L4
- Ler e escribir os nomes dos músicos. L5
- Escribir frases. L5

- Ler e escribir sobre unha estrela do pop ou un músico para o seu Bugs project
file. L6

- Ler e completar. L6
- Escribir sobre unha estrela do pop ou un músico. L6
- Comprobar o seu traballo. Logo preparalo para incluilo no Bugs project file. L6
- Language guide: Repaso de vocabulario e gramática. L7
- Escribir os nomes dos instrumentos. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases sobre o conto. L7
- Observar e escribir. L7
- Escribir sobre os seus amigos. L7
- Completar o bilingual Dictionary da Unidade 1. L7
- Completar o Bugs World 5 Grammar Booklet da Unidade 1. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I practise, play

- She runs / flies / sings / dances / turns round / talks / laughs / jumps / listens /
likes / goes

- He/she lives in Ireland / Xamaica / Australia
- Do you... ? Yes, I do. / No, I don ' t.
- She 's/he 's got... / It 's....
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 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- guitar, keyboards, harmonica, drums, trumpet, piano, violin, flute
- badly, well, very well, brilliantly
- pop star, skateboard, queen, king
- bus, bus stop, mobile
- music, orchestra, soloist, composer, costumes, rhythm
- classical music, folk music, rap, pop music, opera, jazz
- steel drums, digeridoo
- instrument, competitions, festivals
- indigenous, percussion / stringed / wind instrument
- See you soon

Linguaxe reciclada:
- green eyes, long brown hair
- great, fantastic, funny, favourite
- mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather

Linguaxe receptiva:
- musical instrument, TV studio, pop music competition, winner
- (Dave) phones (Cool)
- excited, nervous, terrible
- ... goes slowly, stops
- Everybody get off
- Sorry!
- It 's our turn now!
- Don ' t worry!/Well done! Be careful!
- World of...
- Listen to me

 Pronunciación
- Comparación entre /b/ e /v/, como en big e video

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións.
- Falar sobre o que lles gusta e o que non lles gusta.
- Ler sobre música.
- Escribir sobre unha persoa famosa.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páx. 5 Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación:
Cantar a canción I 'm a pop 
star.

Mostrar interese por 
aprender inglés

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB páx. 
11

Os alumnos len textos con 
referencias a países tales 
como Irlanda, Xamaica ou 
Australia.

Gozar aprendendo 
xeografía a través do
inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páx. 6

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.mac-
english.com
Os alumnos completan un 
blog sobre a Bugs Band.

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páx. 
11

Educación Moral e cívica:
A importancia de respectar os
gustos musicais dos demais.

Mostrar respecto 
cara a todo o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páx. 5,
10, 11

Referencias a distintos tipos 
de música e de instrumentos.
Referencias á cantante Chris 
Whitney.

Gozar aprendendo 
sobre Arte e Música 
en inglés.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

PB páx. 
12
AB páx. 
12, 13, 14

Os alumnos autoavalían o seu
propio traballo completando 
as Self-evaluation Worksheets
e Portfolio Worksheets.
Tamén repasan o traballo 
realizado lendo a Language 
Guide, e completando as 
seccións Time for Revision, 
Check your Grammar e o 
bilingual Dictionary para a 
Unidade 1

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

PB páx. 8 Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. - cantar a canción 
The skateboard queen

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Respecto e interese cara aos demais (C5, C6)
 Apreciación dos instrumentos musicais (C6)
 Percepción dos concursos da TV en distintas culturas (C5)
 Goce ao facer unha investigación para o Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Boa disposición para repasar o aprendido (C7, C8)

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 'm a pop star
- The skateboard queen
- the Musical instruments word rap

Texto:
- Different types of music

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Música: Distintos tipos de música (C6)

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
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 Ampliación de vocabulario: composer, musicians, orchestra, stringed instruments,
percussion instruments, wind instruments. TN p36

 Actividade extra: Find a partner. TN p37
 Actividade extra: Act out the story. TN p41
 Actividade extra: Sentence cards. TN p44
 Actividade extra: Act out the Bugs' conversation. TN p47
 Actividade extra: Favourite music survey. TN p50
 Actividade extra: True or False? TN p54
 Actividade extra: Music fun. TN p58
 Actividade Opcional do DVD: I 'm a pop star, Let 's meet the Crazy Bugs! e Bugs

Question Time.
 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 worksheets

 Language Passport (autoavaliación)
 Language Biography (autoavaliación)
 Informe (autoavaliación)

- Language Guide Unit 1.
- Learning Diaries Unit 1
- Review Unit 1 (AB): Time for Revision /Check your Grammar/bilingual Dictionary.

 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 a

canción I ' m a pop star. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

distintos tipos de música. C1, C3, C6, C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan e repiten trabalinguas. C1, C6, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir sobre unha persoa famosa. C1, C5, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /b/ e /v/. C1, C7, C8
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 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dun xeito guiado para
buscar  información  mediante  a  realización  dos  exercicios  do  CD  Rom  e  a
actividades da páxina web. C1, C4, C7, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación de
estilos musicais en distintos países tales como Australia, Irlanda ou Xamaica. C1,
C3, C5, C6.

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender,  tales como completar o
bilingual Dictionary da Unidade 1. C1, C7, C8

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 2
A twinning project

OBXECTIVOS
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar países (C1, C3, C6, C8)
 Preguntar  e  dicir  de  onde  somos  e  de  onde son outras  persoas  e  alimentos

(C1, C6, C8)
 Preguntar e dicir o tempo que fai (C1, C3, C8)
 Escoitar e ler o conto (C1, C6, C8)
 Responder preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Expresar opinións persoais (C6, C8)
 Escoitar as cancións e cantalas (C1, C6)
 Escoitar diálogos curtos (C1, C7)
 Ler cousas sobre distintos países (C3, C6)
 Escribir sobre un país para o Bugs project file (C1, C3, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar The earth is a wonderful place. L1
- Bug Phonics: Escoitar e dicir a rima. L2
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band:What's the weather like?. L4
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e rodear cun círculo. L4
- Escoitar e escribir os nomes dos países. L5
- Escoitar e completar. L6

Falar
- Dicir o Countries word rap. L1
- Falar sobre países e bandeiras. L1
- Xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Cantar The earth is a wonderful place. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Dicir de onde son os personaxes do conto. L3
- Xogar a un xogo de adiviñar. L3
- Cantar a canción da Bugs Band:What's the weather like?. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Rodear a palabra correcta. L2
- Grammar Bug: Present simple - to be. L3
- Escoitar e ler. Representar. L3
- Escoitar e ler. L5
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- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Descubrir cousas dun país. L6
- Ler as frases. Escoitar e rodear cun círculo Verdadeiro ou Falso. L7

Escribir
- Etiquetar o mapa. L1
- Colorear as bandeiras e escribir frases. L1
- Ler e completar o Bugs Band Blog. L2
- Bug Phonics: Escribir w ou wh. Dicir as frases. L2
- Completar os diálogos. L3
- Observar e escribir. L3
- Escribir sobre os seus amigos. L3
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e comprobar. L4
- Observar e completar as frases. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Ler e completar a táboa. L5
- Escribir frases. L5
- Ler e escribir sobre un país para o seu Bugs project file. L6
- Ler e completar. L6
- Escribir sobre un país. L6
- Comprobar o seu traballo. Logo preparalo para incluilo no Bugs project file. L6
- Language guide: Repaso de vocabulario e gramática. L7
- Escribir os nomes dos países. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases sobre o conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Ler e completar o diálogo. L7
- Observar e escribir sobre a comida. L7
- Completar o bilingual Dictionary da Unidade 2. L7
- Completar o Bugs World 5 Grammar Booklet da Unidade 2. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Where are you from? I 'm from....
- Where 's he / she from? He 's / She 's from....
- Can you name the country? Yes, I can. / No, I can ' t.
- what, where, when
- What colour is... ? It 's....
- What 's the weather like?
- He 's / She 's got....
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 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- France, Morocco, Brazil, the USA, Arxentina, India, China, the UK
- Asia, Europe, North Africa, South America, Canada, Ireland, Australia, Portugal
- England, Wales, Scotland, Northern Ireland
- land, air, water, space, the earth
- north, south, country, mountains, city, village
- winter, spring, summer, autumn
- project, email, website, computer
- Let 's celebrate!
- festival, lanterns, sweets
- raise / give (money), worried
- rice, tea, potatoes, tomatoes, wheat
- turkey, coconut, pie, spices, pancakes, potatoes
- ingredients
- toss.

Linguaxe reciclada:
- It rains, It 's cold / warm / sunny / dry / hot / cloudy / windy / fine
- Spain
- apples, oranges, bananas, grampes

Linguaxe receptiva:
- people, customs
- Diwali, festival of light
- When I 'm with you
- How can we help?
- Look at this!
- This is brilliant!.

 Pronunciación
- Comparar os sons /w/ e / wɛ/, como en weather e when

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións.
- Falar sobre o tempo.
- Ler sobre países.
- Escribir sobre un país
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páx. 
13

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción The earth is a 
wonderful place.

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB páx. 
13
AB páx. 
15
PB páx. 
18

Aprender sobre países e 
bandeiras.

Referencias á comida e ao 
tempo atmosférico por todo o
mundo.

Expresar curiosidade 
por aprender 
xeografía en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páx. 
16

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.mac-
english.com
Tamén completan a Bugs 
Band Blog.

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

AB páx. 
17

PB páx. 
19

Educación para a Paz:
A importancia de respectar 
todas as culturas e a xente de
distintos países.
Educación para o Ocio: A 
importancia dos distintos 
tipos de celebración por todo 
o mundo.

Mostrar respecto 
cara a outras 
culturas.

Gozar de celebración
tradicionais.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páx. 
19

Referencias a celebración en 
distintos países tales como 
Thanksgiving en Canadá, 
Diwali en India ou Shrove 
Tuesday en Australia.

Gozar aprendendo 
sobre outras 
culturas.
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C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páx. 20
AB páx. 
22, 23, 24

Os alumnos autoavalían
o seu propio traballo 
completando as Self-
evaluation Worksheets 
e Portfolio Worksheets.
Tamén repasan o 
traballo realizado lendo 
a Language Guide, e 
completando as 
seccións Time for 
Revision, Check your 
Grammar e o bilingual 
Dictionary para a 
Unidade 2

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páx. 17 Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si
mesmos e participar en 
actividades de grupo. 
Ex. Cantar a canción 
What 's the weather 
like?

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Conciencia das diferenzas entre países e culturas (C3, C5, C6)
 Respecto e interese cara aos demais (C5, C6)
 Goce ao facer unha investigación para o Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Confianza na nosa habilidade para comunicarnos en inglés (C1, C7, C8)
 Goce ao ser capaz de falar sobre distintos países (C6, C7, C8)
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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 earth is a wonderful place
What 's the weather like?.
the Countries word rap

Texto:
Food and weather around the world.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Xeografía: Alimentos e clima do mundo (C3, C5)

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: earth, flag, space, country, city, village. TN p63
 Actividade extra: Find the countries. TN p63
 Actividade extra: Act out the story. TN p67
 Actividade extra: Country cards - find a partner. TN p70
 Actividade extra: Role play. TN p73
 Actividade extra: Card game. TN p76
 Actividade extra: Question exchange. TN p79
 Actividade extra: Flag quiz. TN p83
 Actividade Opcional do DVD: Where are you from? and Bugs Question Time 2.
 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 worksheets

 Language Passport (autoavaliación)
 Language Biography (autoavaliación)
 Informe (autoavaliación)

- Language Guide Unit 2.
- Learning Diaries Unit 2
- Review Unit 2 (AB): Time for Revision /Check your Grammar/bilingual Dictionary.

 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 a

canción The earth is a wonderful place. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

distintos países. C1, C3, C6, C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan o conto e o repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir sobre un país para o seu Bugs project file. C1, C3, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /w/ e /wɛ/. C1, C8

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

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación da
comida e do tempo atmosférico en distintos países tales como Canadá, India ou
Australia. C1, C3, C5

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender,  tales como completar o
bilingual Dictionary da Unidade 2. C1, C7, C8

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 3
Raft rescue

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar deportes (C1, C3, C7, C8)
 Preguntar e dicir o día, a data e a hora á que terá lugar un acontecemento
deportivo ou doutro tipo (C1, C7, C8)
 Escoitar e ler o conto (C1, C6, C8)
 Responder preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Expresar opinións persoais (C6, C8)
 Dicir deportes que queremos probar (C1, C6, C8)
 Escoitar diálogos curtos (C1, C7)
 Escoitar as cancións e cantalas (C1, C6)
 Ler cousas sobre deportes (C5, C6, C8)
 Escribir sobre tres deportes para o Bugs project file (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar a canción The Fun Adventure Camp song. L1
- Bug Phonics: Escoitar e dicir o trabalinguas. L2
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band:I want to go surfing. L4
- Escoitar e ordenar as estrofas da canción. L4
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e rodear cun círculo as datas e as horas. L7

Falar
- Dicir o Sports word rap. L1
- Xogar: Escoller e adiviñar. L1
- Preguntar e responder. L1
- Cantar a canción The Fun Adventure Camp song. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Preguntar e dicir as datas. L3
- Cantar a canción da Bugs Band:I want to go surfing. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Ler e poñer as frases en orde. L2
- Grammar Bug: Preposicións de tempo. L3
- Escoitar e ler. Representar. L3
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- Escoitar e ler sobre deportes populares. L5
- Rodear cun círculo as cousas que se necesitan para cada deporte. Escoitar e

comprobar as súas respostas. L5
- Ler e descubrir cousas sobre os deportes de equipo en Australia. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Descubrir cousas sobre tres deportes. L6

Escribir
- Observar e escribir os nomes dos deportes. L1
- Ler e completar. L1
- Observar o Pupil 's Book páxina 22 e escribir a orde. L2
- Ler e completar o Bugs Band Blog. L2
- Bug Phonics: Inventar e escribir un trabalinguas. L2
- Observar a páxina 24 do Pupil 's Book. Escribir as datas. L3
- Responder ás preguntas sobre o seu horario escolar. L3
- Observar as respostas. Escribir as correspondentes preguntas. L3
- Observar e completar as frases. L4
- Observar e escribir. Escoitar e comprobar as súas respostas. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Ler e completar as listas. L5
- Escribir frases. L5

- Ler e escribir sobre tres deportes que lles gustaría practicar para o seu  Bugs
project file. L6

- Ordenar e escribir as frases. L6
- Escribir sobre tres deportes que lles gustaría practicar. L6
- Comprobar o seu traballo. Logo preparalo para incluilo no Bugs project file. L6
- Language guide: Repaso de vocabulario e gramática. L7
- Ler e escribir os deportes. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases sobre o conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Completar as frases. Escribir in, on, ou at. L7
- Observar e escribir a orde. L7
- Completar o bilingual Dictionary da Unidade 3. L7
- Completar o Bugs World 5 Grammar Booklet da Unidade 3. L7

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- When 's... ? It 's in / on / at....
- I want to try / go...
- You need...
- I think..., It ' s.... There 's a....

22



 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- sports,  swimming,  cycling,  iceskating,  surfing,  sailing,  rock  climbing,  rafting,

water-skiing
- wetsuit, lifejacket, rope, helmet, surfboard, raft, oars, water-skis, waves
- waterfall, log, rock, river, helicopter
- team sports, Australia
- cricket, Australian Rules Football, netball
- teams, player, bat, leather, court, post, field
- popular sports, dangerous
- safety belt, special shoes
- lakes, seaside, boat.

Linguaxe reciclada:
- play, go, learn, want
- football, basketball, tennis
- lunch, break
- fun, fantastic, brilliant, great
- big, cold, wet, hungry, warm, dry
- teacher, mobile
- Months of the year, seasons
- Dates and ordinal numbers, days of the week
- Festivals, school subjects

Linguaxe receptiva:
- Keep calm! Don ' t panic!
- It 's too late.
- rescue, urgently, dark, noise
- There 's a lot to do.
- What an adventure!
- Come on everyone.
- What does he/she want to try?

 Pronunciación
- Comparar e pronunciar o son inicial /s/ diante de consoantes e vogais, como en

skating e Sunday.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións.
- Falar sobre os deportes que lles gustaría practicar.
- Ler sobre deportes.
- Escribir sobre tres deportes
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páx. 21 Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar a 
canción The Fun Adventure 
Camp song

Mostrar interese por 
aprender inglés a través 
de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

PB páx. 21 Os alumnos aprenden as 
horas e as datas en inglés.

Ser capaz de dicir as 
datas e as horas en 
inglés.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co 
mundo físico.

PB páx. 27 Os alumnos len sobre 
deportes populares de 
Australia como por exemplo o
cricket ou o netball.

Curiosidade por 
aprender acerca dos 
deportes que se 
practican noutros países.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páx. 26

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.mac-
english.com
Tamén completan a Bugs 
Band Blog.

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páx. 
21-28

PB páx. 27

Educación para a Saúde:
A importancia de practicar 
deporte para estar en forma.
Educación para a Paz: A 
importancia de mostrar 
respecto cara a outras 
culturas, por exemplo a 
australiana.

Mostrar vontade de 
seguir hábitos 
saudables.

Mostrar respecto cara a 
outras culturas.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páx. 27 Escribir sobre tres deportes 
para o seu Bugs project file

Gozar cos traballos 
artísticos, como a 
escritura.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páx. 28
AB páx. 
32, 33, 34

Os alumnos autoavalían o seu
propio traballo completando 
as Self-evaluation Worksheets
e Portfolio Worksheets.
Tamén repasan o traballo 
realizado lendo a Language 
Guide, e completando as 
seccións Time for Revision, 
Check your Grammar e o 
bilingual Dictionary para a 
Unidade 3

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

PB páx. 25 Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Cantar I want to 
go surfing

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Conciencia de que existen campamentos de actividades para novos en distintas
culturas (C5, C6)

 Interese na superstición sobre unha data (C5, C6)
 Goce ao descubrir cousas sobre distintos deportes (C4, C5, C6, C8)
 Conciencia da importancia da seguridade no deporte (C3, C5)
 Pracer ao expresar opinións persoais en inglés (C1, C7, C8)

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 Fun Adventure Camp song
- I want to go surfing
- the Sports word rap.

Texto:
- Popular sports

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Educación Física: Deportes populares (C6)
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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:  lifejacket, rope, surfboard, boat, helmet, wetsuit.  TN

p87.
 Actividade extra: Word crebacabezas. TN p88.
 Actividade extra: Act out the story. TN p92.
 Actividade extra: Quiz questions. TN p95.
 Actividade extra: Find a partner. TN p98.
 Actividade extra: Memory game. TN p101.
 Actividade extra: Talk about the sports you want to try. TN p104.
 Actividade extra: Line game. TN p108.
 Actividade Opcional do DVD: Adventure holiday! and Bugs Question Time 3.
 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 worksheets

 Language Passport (autoavaliación)
 Language Biography (autoavaliación)
 Informe (autoavaliación)

- Language Guide Unit 3.
- Learning Diaries Unit 3.
- Review Unit 3 (AB): Time for Revision /Check your Grammar/bilingual Dictionary.

 Avaliación formal
- Unit 3 Test
- Term Test. Units 1, 2, 3.
- End-of-year Test
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar a

canción Fun Adventure Camp song. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral,  nun

texto sobre deportes populares. C1, C3, C6, C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan o conto e o repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir sobre tres deportes. C1, C3, C5, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan o son /s/ inicial. C1, C8

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

 Analizar  aspectos  sociais  dos  países  Anglosaxons,  comparando  os  deportes
típicos de Australia cos do seu propio país. C1, C3, C6

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender,  tales como completar o
bilingual Dictionary da Unidade 3. C1, C7, C8

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 4
The amazing pet

OBXECTIVOS
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar e describir animais (C1, C3, C7, C8)
 Deletrear os nomes de animais (C1, C8)
 Facer preguntas sobre animais e respondelas (C1, C3, C8)
 Escoitar e ler o conto (C1, C6, C8)
 Responder preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Escoitar as cancións e cantalas (C1, C6)
 Facer un concurso sobre animais (C1, C3, C7, C8)
 Escoitar diálogos curtos (C1, C7)
 Ler cousas sobre animais (C3, C7, C8)
 Escribir sobre un animal para o Bugs project file (C1, C3, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar The animal riddle rock. L1
- Bug Phonics: Escoitar e xogar a fish or eel. L2
- Bug Phonics: Ordenar as palabras. Escoitar, comprobar e repetir. L2
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band:It's an amazing world. L4
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e debuxar. L4
- Escoitar, atopar e rodear. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e rodear cun círculo as datas e as horas. L7

Falar
- Dicir o Animal word rap. L1
- Preguntar e responder. L1
- Cantar a canción The animal riddle rock. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Cantar a canción da Bugs Band:It's an amazing world. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Ler e rodear Verdadeiro ou Falso. L2
- Grammar Bug: Present simple - 3ª persoa. L3
- Escoitar e ler. Representar. L3
- Escoitar e ler. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Descubrir cousas sobre un animal sorprendente. L6
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Escribir
- Facer o encrucillado. L1
- Ler e escribir os nomes dos animais. L1
- Ler e completar o Bugs Band Blog. L2
- Facer frases sobre o conto. L3
- Escribir as respostas. L3
- Completar e descubrir cousas sobre a mascota do seu compañeiro. L3
- Ordenar e escribir as preguntas. Preguntar os seus compañeiros. L3
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e comprobar. L4
- Observar e escribir as frases. Descubrir o animal. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Ler e completar a táboa. L5
- Escribir preguntas e preguntar un compañeiro. L5
- Ler e escribir sobre un animal para o seu Bugs project file. L6
- Ler e completar. L6
- Escribir sobre o seu animal sorprendente. L6
- Comprobar o seu traballo. Logo preparalo para incluilo no Bugs project file. L6
- Language guide: Repaso de vocabulario e gramática. L7
- Ler e escribir os deportes. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases sobre o conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Escribir preguntas e respostas. L7
- Escoller e escribir. L7
- Completar o bilingual Dictionary da Unidade 4. L7
- Completar o Bugs World 5 Grammar Booklet da Unidade 4. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Does it (live)... ? Yes, it does. / No, it doesn ' t.
- Is it... ?
- It 's.... / It 's got....
- Let 's go to....
- live, like, swim, climb, walk, run, jump, eat, fly, move
- I can ' t see any....
- I can see something!

 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- bat, koala, eel, lizard, ostrich, frog, monkey, spider
- river, net, bucket, bath
- teeth, fruit, leaves, web, grass, blood
- boring, sweet, amazing, delicious
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- It 's sweet
- beetles, insects, ladybirds
- see, communicate, lift, weigh
- land, water
- wings, antennae
- chemical, strong
- Animals, colours

Linguaxe reciclada:
- frog, bat, spider, monkey, pet, fish, rabbit
- house, garden, bathroom, kitchen, bedroom
- big, small, long
- legs, wings, arms, eyes, ears, nose, tail, tongue
- The alphabet, numbers
- Colours, continents, countries

Linguaxe receptiva:
- Wait! / Be quiet! / Quick!
- Let 's cook the...
- ... take home
- tank, journalists
- favourite, shy, fierce, sharp, hairy
- There 's a lot to see and do
- Guess what...
- vampire, pygmy, tarantula, okapi
- Come on

 Pronunciación
- Comparar os sons /I/ e /i.../, como en fish e eel

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións.
- Facer preguntas sobre animais.
- Ler sobre animais.
- Escribir sobre un animal.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páx. 
29

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción The animal riddle 
rock

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co
mundo físico.

PB páx. 
34, 35

Os alumnos len acerca de 
feitos asombrosos 
relacionados con animais de 
distintas partes do mundo 
como Sudamérica ou África, 
por exemplo os escaravellos.

Mostrar curiosidade 
por aprender ciencias 
naturais en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páx. 
36

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.mac-
english.com
Tamén completan a Bugs 
Band Blog.

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páx. 
29-36

Educación ambiental:
A importancia de coidar e 
protexer o medio, incluído os 
animais.

Mostrar actitudes 
ambientalmente 
correctas.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páx. 35 Escribir sobre un animal para 
o seu Bugs project file.

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páx. 
36
AB páx. 
42, 43, 44

Os alumnos autoavalían o seu
propio traballo completando 
as Self-evaluation Worksheets
e Portfolio Worksheets.
Tamén repasan o traballo 
realizado lendo a Language 
Guide, e completando as 
seccións Time for Revision, 
Check your Grammar e o 
bilingual Dictionary para a 
Unidade 4

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

PB páx. 33 Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si
mesmos e participar en 
actividades de grupo. 
Ex. cantar a canción It 
's an amazing world

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Interese na historia dunha mascota especial (C6)
 Pracer ao inventarnos unha mascota (C6, C7, C8)
 Interese en datos sobre animais (C3, C7, C8)
 Goce ao falar sobre animais en inglés (C1, C7, C8)
 Interese en investigar sobre un animal para o Bugs project file (C1, C3, C4, C7,

C8)

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 animal riddle rock
- It 's an amazing world
- the Animal word rap

Texto:
- Amazing animal facts

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Coñecemento do medio: Datos asombrosos sobre os animais (C3)
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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: teeth, wings, body, face, tails, eyes. TN p112
 Actividade extra: Animal guessing game. TN p113
 Actividade extra: Act out the story. TN p117
 Actividade extra: Find a partner. TN p120
 Actividade extra: Bugs Band tour. TN p123
 Actividade extra: Wall dictation. TN p126
 Actividade extra: Question exchange. TN p129
 Actividade extra: Word game. TN p133
 Actividade Opcional do DVD: The Animal Man and Bugs Question Time 4.
 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 worksheets

 Language Passport (autoavaliación)
 Language Biography (autoavaliación)
 Informe (autoavaliación)

- Language Guide Unit 4.
- Learning Diaries Unit 4
- Review Unit 4 (AB): Time for Revision /Check your Grammar/bilingual Dictionary.

 Avaliación formal
- Unit 4 Test
- Term Test. Units 4, 5, 6.
- End-of-year Test
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar a

canción The animal riddle rock. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

os animais. C1, C3, C8 
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan o conto e o repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir sobre un animal. C1, C3, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /ɪ/ e /iː/. C1, C8

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

 Analizar  aspectos sociais  dos  países Anglosaxons, comparando os animals  de
distintas partes do mundo cos do propio país do alumno. C1, C3, C5

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender,  tales como completar o
bilingual Dictionary da Unidade 4. C1, C7, C8

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 5
The Queen 's crown

OBXECTIVOS
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar elementos das rúas (C1, C3, C6, C8)
 Preguntar e dicir o que estamos a facer (C1, C7, C8)
 Preguntar e dicir onde están as persoas e as cousas (C1, C3, C7, C8)
 Dar direccións e seguilas (C1, C3, C8)
 Escoitar e ler o conto (C1, C6, C8)
 Responder preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Escoitar un rap e dicilo; escoitar unha canción e cantala (C1, C6)
 Escoitar diálogos curtos (C1, C7)
 Ler cousas sobre cidades famosas (C6, C8)
 Escribir sobre unha cidade para o Bugs project file (C1, C3, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e dicir The city rap. L1
- Representar accións con mímica. L1
- Bug Phonics: Escoitar e xogar a clapping game. L2
- Bug Phonics: Escoitar e marcar o acento das palabras. L2
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band:Manchester is my city. L4
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar, debuxar e rodear. L4
- Escoitar e rodear as respostas. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar, debuxar e rodear. L7

Falar
- Dicir o City word rap. L1
- Adiviñar a flashcard. L1
- Xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Dicir The city rap. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Preguntar e responder preguntas sobre o conto. L3
- Cantar a canción da Bugs Band:Manchester is my city. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Ler e relacionar. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Grammar Bug: Preposicións de lugar. L3
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- Escoitar e ler. Representar. L3
- Escoitar e ler. L5
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Descubrir cousas dunha cidade. L6

Escribir
- Observar e escribir. L1
- Numerar os lugares na orde da historia. Escribir frases. L2
- Ler e completar o Bugs Band Blog. L2
- Escribir as palabras que faltan. L3
- Xogar a un xogo cun mapa. Mirar e escribir direccións. L3
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e comprobar. L4
- Escribir unha estrofa sobre a súa cidade. L4
- Ler e escribir as respostas. L5
- Observar e adiviñar. Escoitar e escribir. L5
- Ler e escribir sobre unha cidade para o seu Bugs project file. L6
- Ler e escribir is ou are. L6
- Escribir sobre a súa propia cidade. L6
- Comprobar o seu traballo. Logo preparalo para incluilo no Bugs project file. L6
- Language guide: Repaso de vocabulario e gramática. L7
- Ler e escribir. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases sobre o conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Completar e escribir direccións. L7
- Observar o mapa. Escribir near, opposite ou between. L7
- Completar o bilingual Dictionary da Unidade 5. L7
- Completar o Bugs World 5 Grammar Booklet da Unidade 5. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I 'm walking / looking / saying / standing / waiting / sitting
- Are you... ? Yes, I am. / No, I 'm not.
- Where 's... ? It ' s in / on / under....
- There is / are....
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 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- Go straight on, Turn left / right
- near, opposite, between, under, on, at
- traffic lights, zebra crossing, bus stop, bench, underground, pavement, bridge
- map, tourist
- crown, pram
- missing, hiding
- police
- famous, cities, population, language
- capital, port, stadium, cathedral,
- fan

Linguaxe reciclada:
- bus stop, museum, library, park, shop, theatre, cinema, restaurant, cafe
- city, people, man, woman, lady
- big, small, old, young, beautiful
- Queen
- house, garden, bedroom
- the USA, the UK, England, Scotland, Wales and Northern Ireland

Linguaxe receptiva:
- The (crown) is missing
- It is worth millions of pounds
- It 's the place I want to be.
- There 's a lot to see and do

- British Museum, Big Ben, Tower of  London,  Buckingham Palace,  Green Park,
Westminster Bridge

- Statue of Liberty, Empire State Building, Times Square
- Hurry! Quick!
- Are you sure.

 Pronunciación
- Comparar  o  acento  en  palabras  de  dous  e  tres  sílabas,  como  en  tourist e

museum.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións.
- Falar sobre o que están a facer.
- Ler sobre cidades famosas
- Escribir sobre unha cidade
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páx. 37 Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción The city rap

Mostrar interese por 
aprender inglés a través 
de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co
mundo físico.

PB páx. 42

AB páx. 46
PB páx. 41

Os alumnos aprenden sobre 
lugares de cidades famosas 
tales como Londres ou Nova 
York.
Referencias ao Big Ben ou ao 
British Museum.
Referencias a Manchester.

Mostrar curiosidade por 
aprender sobre lugares de 
Reino Unido ou Estados 
Unidos.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páx. 46

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.mac-
english.com
Tamén completan a Bugs 
Band Blog

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páx. 
37-44

Educación para o Ocio:
A importancia de viaxar para 
ampliar a mente.
Educación para a Paz: A 
importancia de respectar 
outras culturas cando 
viaxamos ao estranxeiro.

Gozar viaxando e 
aprendendo cousas sobre 
outros países.
Mostrar respecto cara a 
outras culturas.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páx. 43 Referencia á cultura británica 
e norteamericana.

Gozar aprendendo feitos 
culturais de oros países.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páx. 44
AB páx. 
52, 53, 54

Os alumnos autoavalían o seu
propio traballo completando 
as Self-evaluation Worksheets
e Portfolio Worksheets.
Tamén repasan o traballo 
realizado lendo a Language 
Guide, e completando as 
seccións Time for Revision, 
Check your Grammar e o 
bilingual Dictionary para a 
Unidade 5

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

38

http://www.bugsworld.mac-english.com/
http://www.bugsworld.mac-english.com/


C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

AB páx. 47 Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Xogar a The map 
game.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Interese no mundo de fala inglesa (C6)
 Goce ao aprender cousas sobre cidades famosas (C3, C6)
 Pracer a recoñecer edificios e monumentos históricos (C3, C6, C8)
 Conciencia da diversidade cultural das grandes cidades (C5, C6)
 Pracer ao facer unha investigación para o Bugs project file (C1, C4, C7, C8)

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 city rap
- Manchester is my city
- the City word rap

Contos:
- Famous cities

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Xeografía: Cidades famosas (C3, C5, C6)

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: population, language, buildings, shops, tourist, capital.
TN p137
 Actividade extra: Whispers. TN p138
 Actividade extra: Act out the story. TN p142
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 Actividade extra: Robot game. TN p145
 Actividade extra: Role play. TN p148
 Actividade extra: City chain game. TN p151
 Actividade extra: Question exchange. TN p154
 Actividade extra: Blindfold game. TN p158
 Actividade Opcional do DVD: A trip to London and Bugs Question Time 5.
 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 worksheets

 Language Passport (autoavaliación)
 Language Biography (autoavaliación)
 Informe (autoavaliación)

- Language Guide Unit 5.
- Learning Diaries Unit 5
- Review Unit 5 (AB): Time for Revision /Check your Grammar/bilingual Dictionary.

 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 a

canción The city rap. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

cidades famosas. C1, C3, C6, C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan o conto e o repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir sobre unha cidade para o seu Bugs project file. C1, C3, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan a acentuación de palabras de dous e tres sílabas. C1, C8

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

 Analizar  aspectos  sociais  dos  países  Anglosaxons,  comparando  os  edificios  e
monumentos británicos cos do propio país do alumno. C1, C3, C6
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 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender,  tales como completar o
bilingual Dictionary da Unidade 5. C1, C7, C8

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 6
Volcano!

OBXECTIVOS
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar accidentes xeográficos naturais (C3, C8)
 Describir accidentes xeográficos naturais (C1, C3, C8)
 Preguntar  por  accidentes  xeográficos  naturais  e  comparalos  (C1,  C2,  C3,  C7,

C8)
 Escoitar e ler o conto (C1, C6, C8)
 Responder preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Expresar opinións persoais (C6, C8)
 Escoitar as cancións e cantalas (C1, C6)
 Escoitar diálogos curtos (C1, C7)
 Ler cousas sobre accidentes xeográficos naturais (C3, C7, C8)
 Escribir  sobre  accidentes  xeográficos  do  noso  país  para  o  Bugs  project  file

(C1, C3, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar Do you know why?. L1
- Bug Phonics: Escoitar e xogar a volcano or waterfall. L2
- Bug Phonics: Ordenar as palabras. Escoitar, comprobar e repetir. L2
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band:Be happy. L4
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e completar. L4
- Escoitar e responder as preguntas. Escribir Yes ou No. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e rodear cun círculo o debuxo correcto. L7

Falar
- Dicir o Geography word rap. L1
- Describir o debuxo. L1
- Cantar Do you know why?. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Falar sobre os debuxos. L3
- Cantar a canción da Bugs Band:Be happy. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Atopar as palabras. L1
- Buscar, rodear e unir. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
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- Grammar Bug: Comparativos. L3
- Unir as palabras. L3
- Escoitar e ler. Representar. L3
- Escoitar e ler. L5
- Ler e rodear Verdadeiro ou Falso. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Descubrir cousas sobre accidentes xeográficos do seu país. L6
- Ler as pistas e descubrir as palabras. L7

Escribir
- Observar os debuxos e escribir. L1
- Ordenar os debuxos do conto. Escribir frases. L2
- Ler e completar o Bugs Band Blog. L2
- Completar e escribir as frases. L3
- Ordenar e escribir as frases a partir do diálogo. L3
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e comprobar. L4
- Observar e escribir as frases. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Observar as súas respostas da actividade 12. Corrixir as frases que son falsas. L5
- Ler e escribir sobre o seu país para o Bugs project file. L6
- Ler e completar as frases. L6
- Escribir sobre accidentes xeográficos do seu país. L6
- Comprobar o seu traballo. Logo preparalo para incluilo no Bugs project file. L6
- Language guide: Repaso de vocabulario e gramática. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases sobre o conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Ler e completar. L7
- Ler e completar. L7
- Completar o bilingual Dictionary da Unidade 6. L7
- Completar o Bugs World 5 Grammar Booklet da Unidade 6. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- There 's a....
- Is it... ?
- It 's like a....
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 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- river, volcano, mountain, waterfall, desert, glacier, island, lake
- The (volcano) is higher than the (mountain).

- bigger, hotter, smaller, colder, higher, longer, taller, shorter, faster, louder, wider,
stronger

- fire, lava, smoke, rocks
- village
- hole
- fields
- erupts
- glacier, ice, mountains, iceberg
- Arctic, Antarctic
- particles, extinct
- deep, wide
- harbour
- wonder

Linguaxe reciclada:
- river, mountain
- hot, cold, big, small, tall, short, long, fast, high
- noise, worried, feet
- Brazil, Mexico, Africa, the USA
- children, grandchildren
- Numbers

Linguaxe receptiva:
- ... suddenly wakes up...
- What 's happening?
- ... the floor is moving...
- escape
- twenty years later...
- metres
- Do you know why?
- Be happy!
- It 's scary

- the Grand Canyon, Rio de Janeiro Harbour, Victoria Falls, the Aurora Borealis,
Paracutin

 Pronunciación
- Comparar os sons // e // como en volcano e waterfall

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións.
- Expresar opinións
- Ler sobre accidentes xeográficos naturais
- Escribir sobre accidentes xeográficos do seu país.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páx. 45 Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar Do 
you know why?

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co 
mundo físico.

PB páx. 
45- 52

Toda a unidade está dedicada 
a falar sobre accidentes 
xeográficos tales como 
volcáns, desertos ou glaciares.
Referencias a lugares como 
Río de Janeiro, as Cataratas 
Victoria Falls ou a Aurora 
Boreal.

Expresar curiosidade 
por aprender 
xeografía en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páx. 52

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.mac-
english.com
Tamén completan a Bugs 
Band Blog

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páx. 
45- 52

Educación ambiental:
A importancia de respectar o 
medio e protexer os 
accidentes xeográficos.

Mostrar curiosidade 
por aprender sobre a 
natureza e respectala.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páx. 51 Escribir sobre accidentes 
xeográficos do seu país para o
Bugs project file

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páx. 52
AB páx. 
62, 63, 64

Os alumnos autoavalían o seu 
propio traballo completando as
Self-evaluation Worksheets e 
Portfolio Worksheets.
Tamén repasan o traballo 
realizado lendo a Language 
Guide, e completando as 
seccións Time for Revision, 
Check your Grammar e o 
bilingual Dictionary para a 
Unidade 6

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

PB páx. 49 Mostrar iniciativa para realizar 
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. cantar a canción Be
happy

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha actitude
positiva cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Interese pola xeografía (C3)
 Curiosidade por descubrir cousas sobre a xeografía (C3, C8)
 Respecto polo mundo natural (C3, C5)
 Pracer ao facer unha investigación para o Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Pracer ao comparar accidentes xeográficos en inglés (C1, C3, C7, C8)

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:
- Do you know why?.
- Be happy
- the Geography word rap.

Texto:
- Do you know?

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Xeografía: Accidentes xeográficos naturais (C3)
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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: holes, lava, noise, rocks, fires, earthquake. TN p163
 Actividade extra: Whispers. TN p164
 Actividade extra: Act out the story. TN p168.
 Actividade extra: Quiz extension. TN p171
 Actividade extra: Role play. TN p174
 Actividade extra: True / False quiz. TN p177
 Actividade extra: Ask and answer the questions. TN p180
 Actividade extra: Word game. TN p184
 Actividade Opcional do DVD: Geography quiz and Bugs Question Time 6.
 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 worksheets

 Language Passport (autoavaliación)
 Language Biography (autoavaliación)
 Informe (autoavaliación)

- Language Guide Unit 6.
- Learning Diaries Unit 6.
- Review Unit 6 (AB): Time for Revision /Check your Grammar/bilingual Dictionary.

 Avaliación formal
- Unit 6 Test
- Term Test. Units 4, 5, 6.
- End-of-year Test
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar a

canción Do you know why?  C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

accidentes xeográficos naturais. C1, C3, C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan o conto e o repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir sobre accidentes xeográficos do seu país. C1, C3, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /ɒ/ e /ɔ/ . C1, C8

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

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender,  tales como completar o
bilingual Dictionary da Unidade 6. C1, C7, C8

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 7
   Champion

OBXECTIVOS
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar vocabulario relacionado co conto (C1, C8)
 Preguntar e dicir que están a facer os animais (C1,C7, C8)
 Preguntar e falar sobre o pasado (C1, C6, C8)
 Escoitar e ler o conto (C1, C6, C8)
 Responder preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Expresar opinións persoais (C6, C8)
 Escoitar un rap e dicilo; escoitar unha canción e cantala (C1, C6)
 Escoitar diálogos curtos (C1, C7)
 Ler cousas sobre persoas interesantes e famosas (C6, C7, C8)
 Escribir sobre cando eramos pequenos para o Bugs project file (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e dicir The commentator ' s rap. L1
- Bug Phonics: Escoitar e xogar Champion!. L2
- Bug Phonics: Ordenar as palabras. Escoitar, comprobar e repetir. L2
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band:My favourite person was you. L4
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e completar a táboa. Facer unha obra de teatro. L4
- Escoitar e rodear as respostas. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e rodear as respostas. L7

Falar
- Dicir o Horse race word rap. L1
- Xogar a un xogo de memoria. L1
- Dicir The commentator ' s rap. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Cantar a canción da Bugs Band:My favourite person was you. L5
- Falar sobre cando eran máis novos. L6
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Ler e rodear Verdadeiro ou Falso. L2
- Identificar os personaxes do conto. L3
- Grammar Bug: To be - pasado simple. L3
- Escoitar e ler. Representar. L3
- Escoitar e ler. L5
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
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- Ler e descubrir cousas relacionadas con inventos. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6

Escribir
- Observar e escribir. L1
- Responder ás preguntas. L1
- Ler e completar o Bugs Band Blog. L2
- Completar as frases. L3
- Responder a preguntas sobre o conto por equipos. L3
- Responder ás preguntas. L3
- Ordenar e escribir as preguntas. Preguntar os seus compañeiros. L3
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e comprobar. L4
- Observar e escribir as frases. L4
- Ler e escribir os nomes. L5
- Escribir as preguntas. Representar o diálogo. L5
- Ler e escribir sobre cando eran máis novos para o seu Bugs project file. L6
- Tomar notas sobre cando eran máis novos. L6
- Ler e completar. L6
- Escribir sobre cando eran máis novos. L6
- Comprobar o seu traballo. Logo preparalo para incluilo no Bugs project file. L6
- Language guide: Repaso de vocabulario e gramática. L7
- Facer o encrucillado. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases sobre o conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Responder ás preguntas. L7
- Ordenar e escribir as frases. L7
- Completar o bilingual Dictionary da Unidade 7. L7
- Completar o Bugs World 5 Grammar Booklet da Unidade 7. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What was your... ?
- What 's it doing? It 's running / jumping / falling / stopping / eating / kicking
- I liked / loved.

 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- jockey, horse, stable, race, crowd, champion
- inventor, machine, dishwasher, television, Internet, space
- brave, proud, excited, nervous, rich, poor, scary, fun, noisy, shy, fast
- determined, brilliant, creative
- accident, hospital, ill
- groom, racehorse, owner
- ancient Egyptians, inventions, civilization
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- clock, anatomy, obelisk, BC, shadow, length, paper, herb
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Linguaxe reciclada:
- small, happy, worried, fast, young, noisy
- My favourite toy / game / place was...
- chicken and chips
- bike, car, teddy bear, doll
- School subjects
- Animals
- Numbers

Linguaxe receptiva:
- My favourite person was you.
- Everyone was sure that....
- The race was very close....
- It was a dream come true.
- In the 1930 s....

 Pronunciación
- Comparar os sons /t/ e //, como en champion e shirt

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións.
- Dicir o que fan os animais
- Ler sobre xente interesante e con éxito.
- Escribir sobre cando eran máis novos.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páx. 53 Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar The 
commentator 's rap

Mostrar interese por 
aprender inglés a través 
de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co 
mundo físico.

PB páx. 58

PB páx. 59

Os alumnos len sobre 
inventores famosos como por 
exemplo, Sally Ride, John 
Baird, Josephine Cochrane, 
Tim Berners-Le, os inventores 
da televisión ou da lavalouza, 
etc.
Referencias ao Antigo Exipto.

Mostrar curiosidade por 
aprender sobre inventos 
famosos.
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C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páx. 66

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.mac-
english.com
Tamén completan a Bugs 
Band Blog.

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páx. 
53-55

PB páx. 58

Educación Moral e cívica:
A importancia de comprender 
que gañar o importante nunha
competición non é senón que 
participar.
Educación para a Igualdade de
ambos os dous sexos: 
Comprender que tanto os 
homes como as mulleres 
poden ser inventores/ás 
famosos/ás; ex. Sally Ride ou 
Josephine Cochrane.

Aprender a xogar limpo e
a non se sentir fracasado
cando se perde.

Aceptar a igualdade 
sexual en todos os 
campos.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páx. 59 Escribir sobre cando eran máis
novos para o seu Bugs project
file

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páx. 60
AB páx. 
72, 73, 74

Os alumnos autoavalían o seu 
propio traballo completando as
Self-evaluation Worksheets e 
Portfolio Worksheets.
Tamén repasan o traballo 
realizado lendo a Language 
Guide, e completando as 
seccións Time for Revision, 
Check your Grammar e o 
bilingual Dictionary para a 
Unidade 7.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páx. 57 Mostrar iniciativa para realizar 
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. cantar a canción 
My favourite person was you

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

 Interese nunha historia real do pasado (C6)
 Pracer ao falar sobre o seu pasado en inglés (C1, C6, C8)
 Respecto polas diferenzas no pasado doutras persoas (C5, C6)
 Pracer ao ler cousas sobre persoas interesantes e famosas (C1, C5, C6, C8)
 Recoñecemento cara ao valor do esforzo (C5, C6)
 Pracer ao escribir sobre eles mesmos para o Bugs project file (C1, C6, C7, C8)

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 commentator 's rap
- My favourite person was you
- the Horse race word rap

Conto:
- Interesting people.

CONTIDOS INTER CURRICULARES
 Historia: Persoas interesantes (C6)

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: ill, shy, excited, noisy, poor, nervous. TN p188
 Actividade extra: Whispers. TN p189
 Actividade extra: Read the story. TN p193.
 Actividade extra: Order the paragraph. TN p196
 Actividade extra: Find a partner. TN p199.
 Actividade extra: Role play. TN p202.
 Actividade extra: Find the answers. TN p205.
 Actividade extra: Act out the conversation. TN p209.
 Actividade Opcional do DVD: Sports day and Bugs Question Time 7.
 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 worksheets

 Language Passport (autoavaliación)
 Language Biography (autoavaliación)
 Informe (autoavaliación)

- Language Guide Unit 7.
- Learning Diaries Unit 7.
- Review Unit 7 (AB): Time for Revision /Check your Grammar/bilingual Dictionary.

 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 a

canción The commentator ' s rap. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

persoas interesantes. C1, C3, C6, C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan o conto e o repiten. C1, C3, C5, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir sobre cando eran máis novos. C1, C3, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /ʧ/ e /ʃ/ . C1, C8

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

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante a comparación de
inventores famosos deses países cos propios. C1, C3, C5, C6.

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender,  tales como completar o
bilingual Dictionary da Unidade 7. C1, C7, C8

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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UNIT 8
Fact or fantasy?

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar vocabulario relacionado co conto (C1, C7, C8)
 Preguntar e dicir onde estaba algo (C1, C7, C8)
 Preguntar e falar sobre cousas que aconteceron no pasado (C1, C6, C8)
 Escoitar e ler o conto (C1, C6, C8)
 Responder preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Expresar opinións persoais (C6, C8)
 Escoitar as cancións e cantalas (C1, C6)
 Escoitar diálogos curtos (C1, C7)
 Ler cousas sobre criaturas misteriosas (C6, C8)
 Escribir un diario dunha expedición inventada para o  Bugs project file (C1, C6,

C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar The Yeti song. L1
- Bug Phonics: Escoitar e dicir o trabalinguas. L2
- Bug Phonics: Ordenar o trabalinguas. Escoitar, comprobar e repetir. L2
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band:Friends. L4
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e rodear as respostas. Facer unha obra de teatro. L4
- Escoitar e numerar os debuxos na orde correcta. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e marcar cun tick as respostas. L7

Falar
- Dicir o Yeti word rap. L1
- Xogar a un xogo de memoria. L1
- Cantar The Yeti song. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Representar o papel de Eliza. L3
- Cantar a canción da Bugs Band:Friends. L5
- Facer unha obra de teatro. L6
- Facer o Bugs revision quiz. L7

57



Ler
- Atopar as palabras. L1
- Buscar, rodear e unir. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Ler e poñer as frases en orde. L2
- Grammar Bug: Pasado simple. L3
- Escoitar e ler. Representar. L3
- Escoitar e ler. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Ler o diario de Tom. Inventar e escribir un diario para o seu Bugs project file. L6

Escribir
- Responder ás preguntas. L1
- Ler e completar o Bugs Band Blog. L2
- Responder ás preguntas sobre o conto. Representar o papel de Eliza. L3
- Completar as frases. L3
- Ler e escribir as respostas. L3
- Ordenar e escribir as preguntas. Preguntar os seus compañeiros. L3
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e comprobar. L4
- Inventar e escribir dúas estrofas. Cantar a súa canción. L4
- Observar e escribir as frases. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Ler e completar a táboa. L5
- Ler e completar. L5
- Tomar notas para un diario inventado. L6
- Ler e completar. L6
- Escribir o seu diario inventado. L6
- Comprobar o seu traballo. Logo preparalo para incluilo no Bugs project file. L6
- Language guide: Repaso de vocabulario e gramática. L7
- Observar e escribir as palabras. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases sobre o conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Ler e completar o diario de Eliza. L7
- Ordenar e escribir as preguntas e as respostas. Preguntar un compañeiro. L7
- Completar o bilingual Dictionary da Unidade 8. L7
- Completar o Bugs World 5 Grammar Booklet da Unidade 8. L7
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Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I walked / climbed / stayed / called / noticed....
- Did you... ? Yes, I did. / No, I didn ' t.
- It moved / followed / attacked / (dis)appeared....
- It looked like....
- Where was... ? It was in / on / near / behind / under....

 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- cave, camp, bush, track, tree, rock, footprints
- enormous, hairy, tall, scary, loud, strong
- expedition, the Himalayas
- Greek mythology
- fantastic creatures, labyrinth
- bull, goat, horse, snake, lion
- rider
- giant, wild
- mystery
- sea creature, dragon, monster
- octopus, lizard, giant squid
- century

Linguaxe reciclada:
- small, big, tall, long, strong, loud, scary
- feet, arms, legs, neck
- bear, gorilla, lizard, dragon, dinosaur, monster

- eat, walk, climb, listen, look, stay, want, follow, ask, watch, play, live, talk, look,
shout, stop

- in, near, on, under, behind
- rock, mountain, tree, sea
- TV, football, cards, basketball, music
- Numbers
- Measurements
- Days of the week

Linguaxe receptiva:
- Come here, please!
- What was (the creature) like?
- Luckily it turned away....
- part human
- I 'm sorry I was angry. Can we be friends?
- the kraken, komodo dragon, Loch Ness monster
- centaur, minotaur, chimera, pegasus

 Pronunciación
- Comparar o son inicial /j/ diante de vogais
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Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións.
- falar sobre acontecementos do pasado.
- Ler sobre criaturas misteriosas.
- escribir un diario inventado.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páx. 
61

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar The
Yeti song

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB páx. 
66

PB páx. 
67

Os alumnos len sobre 
criaturas misteriosas como o 
Monstro do Lago Ness ou o 
dragón de Komodo.
Tamén len sobre a mitoloxía 
grega.

Mostrar curiosidade 
por aprender sobre 
criaturas misteriosas 
e mitolóxicas en 
inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páx. 
76

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.mac-
english.com
Tamén completan a Bugs 
Band Blog.

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páx. 
65

Educación Moral e cívica:
Comprender a importancia da
amizade e ser capaz de pedir 
perdón mesmo cando se está 
enfadado.

Comprender a 
importancia da 
amizade nas nosas 
vidas.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páx. 
67

Escribir un diario para o seu 
Bugs project file.

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi ROM Os alumnos autoavalían o seu
propio traballo completando 
as Self-evaluation Worksheets
e Portfolio Worksheets.
Tamén repasan o traballo 

Mostrar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Mostrar unha 
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PB páx. 
68
AB páx. 
82, 83, 84

realizado lendo a Language 
Guide, e completando as 
seccións Time for Revision, 
Check your Grammar e o 
bilingual Dictionary para a 
Unidade 8

actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páx. 
65

Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Cantar a canción 
Friends.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Interese nos feitos reais e os fantásticos (C6)
 Respecto polas opinións alleas (C5, C6)
 Goce ao descubrir cousas sobre criaturas misteriosas e mitolóxicas (C6, C7)
 Satisfacción ao poder falar sobre cousas que aconteceron no pasado en inglés

(C1, C7, C8)
 Pracer ao inventar o diario dunha expedición para o  Bugs project file (C1, C6,

C7, C8)
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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 Yeti song
- Friends
- the Yeti word rap.

Texto:
- Mystery creatures.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Coñecemento do Medio: Criaturas misteriosas (C3, C6)

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:  hairy,  tired,  scary,  enormous,  hungry,  strong.  TN

p213.
 Actividade extra: Yeti chain game. TN p214.
 Actividade extra: Read the story. TN p218.
 Actividade extra: Story chain. TN p221.
 Actividade extra: Find a partner. TN p224.
 Actividade extra: True / False quiz. TN p227.
 Actividade extra: Find the answers. TN p230.
 Actividade extra: Act out the conversation. TN p234.
 Actividade Opcional do DVD: The Loch Ness monster and Bugs Question Time 8.
 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 worksheets

 Language Passport (autoavaliación)
 Language Biography (autoavaliación)
 Informe (autoavaliación)

- Language Guide Unit 8.
- Learning Diaries Unit 8.
- Review Unit 8 (AB): Time for Revision /Check your Grammar/bilingual Dictionary.

 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 a

canción The Yeti song. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

criaturas misteriosas. C1, C3, C6 C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan un conto e o representan. C1, C6, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir un diario inventado. C1, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan o son /j/ inicial antes dun vogal. C1, C8

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

 Analizar  aspectos  sociais  dos  países  Anglosaxons,  comparando  criaturas
misteriosas deses países coa súa propia experiencia. C1, C3, C5, C6.

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender,  tales como completar o
bilingual Dictionary da Unidade 8. C1, C7, C8

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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 Festivals
Halloween

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar vocabulario relacionado con Halloween (C1, C6, C8)
 Dicir cousas que podemos facer en Halloween (C1, C6, C8)
 Preguntar e dicir o que facemos en Halloween (C1, C5, C6, C8)
 Escoitar e dicir un rap de Halloween (C1, C6)
 Ler cousas sobre Halloween (C5, C6, C8)
 Seguir unha receita de Halloween (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e dicir The Halloween rap.

Falar

- Xogar a un xogo de palabras sobre Halloween.
- Preguntar e dicir o que poden facer en Halloween.
- Dicir e interpretar The Halloween rap.

Ler
- Ler e atopar a resposta.
- Buscar unha parella.
- Buscar, rodear e unir.
- Ler e numerar. Facer unha receita de Halloween.

Escribir
- Ler e escribir unha lista das cousas que se poden facer en Halloween.
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Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- You can make / play / wear....
- It 's from Ireland
- You can be....

 Vocabulario
Linguaxe principal que utilizan os alumnos:

- Halloween
- festival
- traditional
- bucket
- lantern
- candles
- costume.

Linguaxe reciclada
- witch, ghost, skeleton, monster, bat
- hands, back, eyes, nose, mouth
- ... ou 'clock
- On 31st October
- pumpkin, apples

Linguaxe receptiva:
- originally
- celebrate, protect
- put, dry, separate
- seeds, pulp, bowl, oil, salt, microwave
- It 's midnight!
- Please come, too.

 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación mentres escoitan e cantan a canción The

Halloween rap.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- falar e ler sobre Halloween
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páx. 
69

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar The
Halloween rap

Mostrar interese por 
aprender inglés a 
través de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.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 páx. 
69

Educación Moral e cívica:
A importancia de respectar as
celebración tradicionais 
doutras culturas, tales como 
Halloween.

Aprender a mostrar 
respecto cara a todo 
o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páx. 
69

Os alumnos len un texto con 
referencias culturais sobre 
Halloween.

Mostrar curiosidade 
cara ás festividades 
celebradas noutras 
culturas.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB páx. 
93

Os alumnos completan os 
exercicios do AB por si 
mesmos.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

TN páxina
240

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

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 

66

http://www.bugsworld.mac-english.com/
http://www.bugsworld.mac-english.com/


clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Interese en descubrir cousas sobre as tradicións de Halloween (C5, C6, C7, C8)
 Conciencia de que moita xente celebra Halloween (C5, C6)
 Goce ao dicir o que facemos en Halloween en inglés (C1, C5, C6, C7, C8)

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Tradicións de Halloween (C5, C6).

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: Halloween game. TN p240.

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

canción The Halloween rap. C1, C6, C8
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 Ler  e  identificar  palabras  simples  previamente  introducidas  de  xeito  oral,
seguindo unha receita de Halloween. C1, C3, C6, C8

 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa
axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitamos a canción. C1, C3, C6, C8

 Analizar  aspectos  sociais  dos  países  Anglosaxons,  comparando as  celebración
británicas coas propias. C1, C3, C5

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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Festivals
Christmas

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar vocabulario relacionado co Nadal (C1, C6, C8)
 Preguntar e dicir o que facemos e comemos en Nadal (C1, C5, C6, C8)
 Dicir o que outros fan e comen en Nadal (C1, C5, C6, C8)
 Escoitar un vilancico e cantalo (C1, C6)
 Ler cousas sobre o Nadal no mundo (C5, C6, C8)
 Escribir sobre o que facemos e comemos en Nadal (C1, C5, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e cantar Christmas bells.

Falar

- Xogar a un xogo de palabras sobre o Nadal.
- Xogo: ¡ Repetir se é certo!

Ler
- Ler e atopar as respostas.

Escribir
- Ler e completar a táboa. Falar sobre o Nadal.
- Inventar e escribir estrofas. Cantar e representar a súa canción.
- Ler e escribir un email.

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What does he / she do / eat at Christmas?
- What do you do / eat at Christmas?
- eat, go, stay, do, open

 Vocabulario
Linguaxe principal que utilizan os alumnos:

- Christmas Eve
- Finland, Argentina, the USA
- special dinner
- casserole, barbecue, lunch, turkey, pudding, dessert
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Linguaxe reciclada
- Christmas, day, tree, present, dinner, lunch
- I 'm / he 's / She 's from....
- people, children
- walk, talk, laugh, play
- family, grandmother
- the USA
- the city

Linguaxe receptiva:
- decorate
- special
- roast
- Everyone 's excited

 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación cando escoitan a canción Christmas bells

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- Falar sobre o Nadal.
- Ler sobre o Nadal no mundo
- Escribir sobre o que fan e comen en Nadal.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páx. 
70

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar 
Christmas bells

Mostrar interese por 
aprender inglés
Gozar aprendendo 
sobre traditional 
festivals.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB páx. 
70

O Nadal en Finlandia, 
Arxentina e Estados Unidos.

Mostrar curiosidade 
cara ás celebración 
doutros países.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.  bugs  world.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 páx. 
70

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

Mostrar respecto 
cara a todo o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

TN páxina
244

Confeccionar unha felicitación
de Nadal.

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB páx. 
94

Os alumnos completan os 
exercicios do AB por si 
mesmos.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

TN páxina
244

Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Xogar a un xogo 
de palabras de Nadal.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Interese en descubrir cousas sobre o Nadal no mundo (C5, C6, C7, C8)
 Conciencia de que as persoas celebran o Nadal de distintas formas (C5, C6)
 Goce ao falar sobre o que facemos e comemos en Nadal (C1, C5, C6, C7, C8)

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: O Nadal no mundo (C5, C6)

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: Make a Christmas card. TN p244.

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

canción Christmas bells. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre o

Nadal no mundo. C1, C3, C5, C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan e cantan un vilancico. C1, C6, C8

 Analizar  aspectos sociais  dos países Anglosaxons, comparando o Nadal  neses
países coa celebración no seu propio país. C1, C3, C5

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5
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Festivals
Carnival

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar vocabulario relacionado con Carnaval (C1, C6, C8)
 Dicir como se celebra o Carnaval en distintos países (C1, C5, C6, C8)
 Escoitar unha canción de Carnaval e cantala (C1, C6)
 Ler cousas sobre o Carnaval no mundo (C5, C6, C8)
 Seguir unha receita para facer unha bebida de Carnaval (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e cantar the Carnival Calypso.

Falar

- Xogar a un xogo de palabras de Carnaval.
- Xogar a un xogo por equipos.
- Xogar a The Carnival Queen says...
- Cantar e bailar o Carnival Calypso.

Ler
- Ler e atopar as respostas.
- Ler e identificar o lugar.
- Ler e numerar os debuxos. Elaborar unha bebida de Carnaval.

Escribir
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e comprobar.

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- sing, dance, wear, come, go
- There are....

 Vocabulario
Linguaxe principal que utilizan os alumnos:

- celebrate, carnival
- costumes, masks, parades
- canals, streets
- swing, clap, shake, tap, turn around
- months of the year
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Linguaxe reciclada
- hair, hands, arms, feet
- music, song, band
- paper, competition
- orange, apple, strawberry, pineapple, banana
- Brazil, Italy, Spain, England
- hips, arms, hands, hair, feet

Linguaxe receptiva:
- Many people celebrate / go...
- put, add, cut, stir, try
- juice, jug, drink, mint, ice
- Delicious!

 Pronunciación
- Os  alumnos  practican  a  pronunciación  cando  escoitan  a  canción  Carnival

Calypso.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar unha canción.
- Escoitar e ler sobre o Carnaval en distintos países.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupos como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páx. 
71

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar the
Carnival Calypso.

Mostrar interese por 
aprender inglés

Gozar aprendendo 
sobre festividades 
tradicionais.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB páx. 
71

Referencias ao carnaval en 
distintas cidades como por 
exemplo Río de Janeiro, Cádiz
ou Venecia.

Mostrar curiosidade 
polas celebración 
doutros países.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

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

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

PB páx. 
71

Educación Moral e cívica:
A importancia de respectar as
celebración tradicionais como 
o Carnaval.

Mostrar respecto 
cara a todo o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

TN páxina
250

Confeccionar unha máscara 
de Carnaval

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB páx. 
95

Os alumnos completan os 
exercicios do AB por si 
mesmos.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

TN páxina
247

Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. xogar a The 
Carnival Queen says...

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Interese en descubrir cousas sobre o Carnaval no mundo (C5, C6, C7, C8)
 Conciencia  de  que  as  persoas  celebran  o  Carnaval  de  distintas  formas  (C5,

C6)
 Goce ao cantar unha canción de Carnaval (C6, C7, C8)

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: O Carnaval no mundo (C5, C6)

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.
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 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: Carnival masks. TN p248.

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

canción the Carnival Calypso. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre o

Carnaval en todo o mundo. C1, C3, C6, C8
 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en mensaxes orais, coa

axuda de elementos tanto lingüísticos como non-lingüísticos do contexto mentres
escoitan e cantan unha canción de Carnaval. C1, C6, C8 

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, comparando o Carnaval neses
países coa celebración no seu propio país. C1, C3, C6, C5

 Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e apreciar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. C1, C5

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

 b

 f

 B1.1. Estratexias de 
comprensión: 

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

 Identificación da tipoloxía 
de textos emitidos en 
diferentes situacións de 
comunicación (rima, 
canción, exposición, 
descrición, diálogo...), 
adaptando a comprensión
ao mesmo.

 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 ou dalgún detalle 
concreto.

 Repetición, memorización
comprensiva e 
observación de modelos 
para a adquisición do 
léxico, rutinas e 
expresións cotiás da 
lingua estranxeira.

 Identificación de 
informacións específicas 
en textos orais variados 
emitidos en diferentes 
situacións de 
comunicación.

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

 Desenvolvemento de 
actitudes e estratexias de 
cooperación e respecto 
en situacións de 
aprendizaxe compartida 

 B1.1. Comprender a idea 
global e a información 
máis importante en textos 
orais moi breves, con 
estruturas simples e 
coñecidas cun léxico de 
uso moi frecuente e 
conectados cos propios 
intereses e coas propias 
experiencias do 
alumnado, articulados con
claridade e transmitidos 
de viva voz ou por 
soportes multimedia que 
non distorsionen a 
mensaxe.

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

 B1.3. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación 
básicos nos diferentes 
contextos comunicativos 
de forma significativa.

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

 PLEB1.2. Comprende os puntos principais e 
recoñece palabras e expresións coñecidas en 
textos orais (xogos de ordenador, peticións, 
instrucións) sobre temas do seu interese, 
expresados con claridade e que conten con apoio 
visual en soporte papel ou dixital.

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

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

 PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 
intervencións orais alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentuación.
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que faciliten interaccións 
orais en grupo para a 
realización de tarefas na 
aula.

 B1.2. Patróns sonoros, 
rítmicos, de entoación e 
acentuación básica: 
identificación progresiva 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

 b

 c

 i

 B2.1. Estratexias de 
produción:











 Planificación:

 Concibir a mensaxe con 
claridade e practicala 
varias veces, distinguindo
a súa idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

 Iniciarse na adecuación 
do texto á persoa 
destinataria, contexto e 
canle, aplicando a 
estrutura de discurso 
adecuados a cada caso.

 Execución:

 Expresarse oralmente en 
situacións reais ou 
simuladas con progresiva 
autonomía, eficacia e 
complexidade das 
expresións utilizadas.

 Apoiarse nos 
coñecementos previos, 
sobre o tema ou a 
situación transferidos 
desde as linguas que 
coñece á lingua 

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

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

 B2.3. Valorar a lingua 
estranxeiras como 
instrumento de 
comunicación.

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

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

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

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.

 PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e 
breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, 
dramatizacións) utilizando distintos soportes 
multimedia.

 PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto 
escoitado e fai un resumo breve sobre o mesmo.

 PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas 
opinións do seus compañeiros/as.

 PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da 
súa contorna como elemento enriquecedor.

 PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente e 
progresivamente aspectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da entoación da lingua 
estranxeira para a produción de textos orais 
comprensibles. 
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estranxeira, para 
participar activamente en 
situacións funcionais, 
previamente preparadas e
ensaiadas, de 
comunicación 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 léxico, 
formas e estruturas 
básicas orais coñecidas e
propias da lingua 
estranxeira, para expresar
funcións previamente 
traballadas.

 Manter conversas cotiás e
familiares sobre temas 
coñecidos en situacións 
de comunicación 
predicibles.

 Participar en interaccións 
orais en situacións reais 
ou simuladas a través de 
respostas verbais e non 
verbais que esixan 
elección entre un 
repertorio limitado de 
posibilidades, en 
contextos 
progresivamente menos 
dirixidos.

 Producir textos orais 
cotiáns de índole diversa 
tendo en conta tanto 
elementos lingüísticos 
como extralingüísticos, 
dicindo ou lendo en voz 
alta para toda a clase 
textos breves de 
realización propia.



 Participar activamente en 
intercambios lingüísticos 

81



orais breves, previamente
traballados en grupo, para
expresar as necesidades 
de comunicación máis 
inmediatas.

 Empregar a lingua 
estranxeira en situacións 
variadas de 
comunicación.

 B2.2. Patróns sonoros, 
rítmicos, de entoación e 
de acentuación básica: 

 Uso progresivo das 
normas que regulan a 
interacción oral.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:

 Activación dos 
coñecementos previos en 
relación á tipoloxía e tema
do texto que se vai 
traballar e formulación de 
hipóteses sobre o seu 
contido e contexto.

 Identificar elementos 
icónicos, títulos e facer 
unha primeira anticipación
e hipótese sobre o 
contido de textos escritos 
breves do seu interese e 
adaptados á súa idade.

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

 B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido 
xeral e as ideas principais
en textos escritos sinxelos
de temas previamente 
traballados de forma oral 
e cun léxico cotián de 
interese para o alumnado 
e que conte con apoio 
visual en soporte papel ou
dixital.

 B3.2. Recoñecer as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, e as ideas 
principais en textos 
escritos sinxelos.

 B3.3. Discriminar patróns 
gráficos e recoñecer os 
significados e intencións 
comunicativas básicas 
que expresen pausas, 
exclamacións e 
interrogacións.

 B3.4. Recoñecer os 

 PLEB3.1. Comprende información básica escrita en
notas, tendas e medios de transporte, relacionadas 
cos temas traballados previamente de forma oral.

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

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas 
para a comprensión lectora. 

 PLB3.5. Selecciona contos, narracións ou outro 
material escrito da biblioteca da aula para a súa 
lectura autónoma, acordes á súa idade e intereses 
e respectando as súas normas de funcionamento.

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

 PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación. 
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 Recoñecer textos breves, 
propios ou alleos de 
situacións cotiás próximas
á súa experiencia como 
invitacións, felicitacións, 
notas, carteis...

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





 Captación da idea global 
e identificación de 
elementos específicos en 
textos escritos situacións 
cotiás próximas á 
experiencia, con axuda de
elementos lingüísticos e 
non lingüísticos do 
contexto.

 Lectura menos guiada e 
comprensión de 
diferentes textos sinxelos,
en soporte papel e dixital, 
adaptados á competencia
lingüística do alumnado, 
para utilizar información 
global e específica, no 
desenvolvemento dunha 
tarefa, proxecto ou para 
gozar da lectura.

 Usar progresivamente o 
dicionario bilingüe, 
biblioteca da aula e as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para ler 
(webs infantís e xuvenís, 
programas multimedia, 
correo electrónico).

 B3.2. Patróns gráficos, 
convencións ortográficas 
e de puntuación 
elementais:

 Recoñecemento dos 
signos de puntuación 
elementais.

 Asociación de grafía, 
pronuncia e significado a 
partir de modelos 
escritos, expresións orais 
coñecidas e 
establecemento de 

signos ortográficos 
básicos (punto e coma), 
así como os símbolos 
frecuentes.

 PLEB3.8. Amosa interese por informarse, 
comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos.

 PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, 
ortografía básica, puntuación e presentación dos 
textos escritos.
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relacións analíticas grafía-
son, coñecemento 
dalgunhas irregularidades
específicas propias da 
lingua estranxeira..

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 i

 B4.1. Estratexias de 
produción:

 Planificación:

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

 Usar, de forma 
progresivamente 
autónoma, estratexias 
básicas de produción de 
textos (a quén vai dirixido,
qué se quere dicir e como
se vai organizar a 
información), así como a 
elaboración pautada dun 
borrador ou a revisión do 
texto para a súa 
corrección.

 Usar progresivamente o 
dicionario bilingüe e 
outros 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, 
atendendo á persoa 
destinataria, ao tipo de 
texto e á finalidade, tanto 
en soporte papel como 
dixital.





 Compensar as carencias 
léxicas mediante o uso do
dicionario visual e bilingüe
do alumnado, biblioteca 
de aula e materias dixitais
para reproducir mensaxes
escritas sinxelas.

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

 B4.2. Coñecer e aplicar 
as estratexias básicas 
máis adecuadas para a 
produción de textos 
escritos.

 B4.7. Usar ferramentas 
informáticas para 
completar actividades 
preelaboradas polo 
persoal docente, realizar 
sinxelas presentacións e 
transmitir información.

 B4.8. Aplicar patróns 
gráficos e convencións 
ortográficas básicas para 
escribir con razoable 
corrección frases curtas 
que utiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografía 
aceptable.

 PLEB4.1. Elabora textos 
sinxelos relacionados con 
temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades na 
aula, traballados previamente 
de forma oral.

 PLEB4.2. Escribe diálogos 
simples, a partir de modelos, 
respectando a estrutura 
gramatical coñecida e as 
normas ortográficas básicas.

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

 PLEB4.4. Amosa interese polo 
uso guiado das TIC para 
producir textos e presentacións 
e transmitir información escrita. 

 PLEB4.6. Produce mensaxes 
escritas breves: notas e avisos, 
instrucións ou normas, cartas, 
felicitacións, carteis, folletos, 
cómics o descricións de 
lugares, gustos ou afeccións)

 PLEB4.7. Produce textos 
escritos significativos,en 
soporte papel ou dixital, de 
forma individual ou en parella 
seguindo o modelo traballado 
(elaboración dunha enquisa, 
SMS, correspondencia persoal 
simple en soporte papel ou 
dixital falando de si mesmo/a e 
da súa contorna inmediata …).

 PLEB4.8. Uso do dicionario 
bilingüe e doutros materiais de 
consulta para a elaboración de 
textos.

 PLEB4.9. Presenta os seus 
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 Apoiarse nas palabras e 
frases coñecidas 
previamente en 
interaccións orais e de 
lectura.

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

 Elaborar informacións en 
ficheiros, libriños... textos 
breves escritos afíns aos 
seus intereses e 
experiencias, cunha 
intención comunicativa.

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











 Utilizar a lingua 
estranxeira en mensaxes 
escritas como 
recordatorio visual e para 
á aprendizaxe de novas 
palabras e expresións 
(carteis para identificar os
obxectos e os espazos da
aula, calendario, normas 
de xogos, cartafol 
colectivo...).

 Usar as tecnoloxías da 
información e a 
comunicación para 
producir textos e 
presentacións, recompilar
e transmitir información.

 B4.2. Patróns gráficos, 
covencións ortográficas e 
de puntuación elementais:

 Uso dos signos de 
puntuación elementais 
(interrogación, 

textos con caligrafía clara e 
limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc.

 PLEB4.10. Utiliza a lingua 
estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección 
ortográfica básica.
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exclamación).

 Asociación de grafía, 
pronuncia e significado a 
partir de modelos 
escritos, expresións orais 
coñecidas e 
establecemento de 
relacións analíticas grafía-

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL

 b

 f

 B5.1. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás 
persoas, países e 
comunidades lingüísticas 
que falan outra lingua e 
teñen unha cultura 
diferente á propia.

 Coñecemento dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
nos costumes cotiáns e 
uso das formas básicas 
de relación social entre os
países onde se fala a 
lingua estranxeira e o 
noso.

 Actitude positiva sobre a 
propia capacidade para 
aprender unha lingua 
estranxeira e disposición 
para superar as 
dificultades de 
aprendizaxe. 

 Interese por establecer 
contactos e comunicarse 
con falantes da lingua 
estranxeira ou doutras 
linguas a través dos 
medios que nos 
proporcionan as 
tecnoloxías da 
comunicación. 

 Actitude positiva cara a 
realidade plurilingüe e 
multicultural da súa 
contorna.

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos 
e significativos e aplicar 
progresivamente os 
coñecementos adquiridos 
sobre estes, a unha 
comprensión adecuada 
do texto oral e escrito.

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

 B5.3. Amosar interese en 
participar en actividades 
individuais, así como 
respecto e cooperación 
nas situacións de 
aprendizaxe en grupo.

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

 B5.4. Obter e dar 
información persoal máis 
detallada, apariencia 
física, afeccións… en 
situacións comunicativas 
habituais dentro e fóra da 
aula.

 B5.5. Expresarse en 
tempo presente e pasado 
simple, afirmativa e 
negativa, 1ª e 3ª persoa…

 B5.6. Expresar nocións 
básicas relativas a 
accións cotiás, de lecer…

 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.

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

 PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe 
individuais e colectivas, respecta as ideas dos e 
das demais e contribúe ao traballo en grupo.

 PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente.

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

 PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de 
presente e pasado simple, a afirmación e a 
negación…

 B5.6. Expresa, identifica e distingue actividades 
variadas de rutina, lecer…

 PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o 
que hai nela, compara dúas ilustracións e identifica 
as diferenzas, entre outras.

 PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto 
físico, gustos, afeccións… de si mesmo/a e doutra 
persoa.

 PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para 
chegar a un lugar, así como as instrucións dentro e 
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 B5.2. Funcións 
comunicativas:

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

 Realización de preguntas 
e respostas sinxelas 
sobre aspectos persoais 
dun mesmo/a e dos e das
demais.

 Realización de preguntas 
e respostas sinxelas 
sobre a procedencia e 
nacionalidade dun 
mesmo/a e doutra persoa.

 Descrición de si 
mesmo/a.

 Realización de preguntas 
e respostas curtas en 
tempo presente e pasado.

 Descrición, en primeira 
persoa en afirmativa e 
negativa, de accións 
habituais, actividades 
diarias, de lecer etc.

 Descrición, en primeira 
persoa en afirmativa e 
negativa, de accións 
cotiás no pasado.

 Realización de preguntas 
e respostas sinxelas en 
primeira e terceira persoa 
de singular, para describir
accións que se realizan 
no mesmo instante no 
que un fala.

 Expresión de instrucións 
habituais e indicacións de
dirección, en afirmativa e 
negativa.

 Realización de preguntas 
e respostas sinxelas en 
primeira e terceira persoa 
de singular, para describir
accións que se realizan 
no mesmo instante no 
que un fala.

 Expresión de existencia.

 Realización de preguntas 
sobre a existencia de 
algo.

 Expresión da posesión 
dun mesmo/a e dunha 

 B5.7. Expresar e 
identificar a existencia de 
seres vivos ou obxectos.

 B5.8. Describirse 
fisicamente, achegando 
información 
complementaria, a si 
mesmo/a ou a outra 
persoa.

 B5.9. Expresa e 
comprende indicacións e 
ordes. 

 B5.10. Utilizar 
adecuadamente as 
estruturas 
morfosintácticas para 
realizar as funcións 
comunicativas propias do 
seu nivel. 

 B5.11. Utiliza as 
estruturas sintácticas de 
progresiva dificultade (p. 
e. enlazar frases sinxelas 
con conectores (and, or, 
then but), pero 
adecuándoas aos 
propósitos comunicativos.

 B5.12. Recoñecer 
estruturas sintácticas 
básicas e os seus 
significados asociados.

 B5.13. Mostrar un control 
dun conxunto de 
estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de 
oracións e frases dentro 
dun repertorio 
memorizado.

 B5.14. Comprender e 
utilizar o léxico propio do 
nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da
vida da aula ou fóra dela.

 B5.15. Recoñecer un 
repertorio limitado de 
léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás
e temas habituais e 
concretos relacionados 
coas súas experiencias.

fóra da aula. 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi 
simples, así como as que achegan información. 

 PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de número e 
persoa, e usa correctamente os nexos básicos.

 PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas 
para desenvolverse nas interaccións dentro e fóra 
da aula.

 PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario necesario para participar nas 
interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos 
próximos á súa idade e escribir con léxico 
traballado previamente.

 PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada a través de producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións artísticas.

 PLEB5.16. Establece similitudes e diferenzas das 
linguas que hai na aula ou na súa contorna máis 
próxima.

 PLEB5.17. Valorar as linguas como instrumento de 
comunicación, para aprender e acercarse a outras 
culturas.
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terceira persoa en 
afirmativa e negativa.

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

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

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

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

 Formulación de preguntas
e respostas sinxelas en 
relación á cantidade.

 Realización de preguntas 
e respostas sinxelas 
sobre os gustos e 
preferencias.

 Realización de preguntas 
e respostas sobre a 
habilidade.

 Expresión de habilidades 
e capacidades en 
afirmativo e negativo.

 Formulación de preguntas
e respostas sobre a 
vestimenta.

 Descrición de persoas, 
plantas e animais. 

 Expresión de desexos.

 Formulación de preguntas
sobre o desexo.

 Expresión de instrucións.

 Preguntas e respostas 
sobre petición e 
ofrecemento de axuda.

 B5.3. Estruturas 
sintáctico-discursivas:

 Saúdos, agradecementos,
despedidas... (Hi, See 
you, How are you? I´m 
fine, thanks…). 

 B5.16. Comparar 
aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que 
coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia 
integrada a través de 
producións audiovisuais 
ou multimedia e de 
manifestacións artísticas 
(horarios, hábitos, 
festividades…). 

 B5.17. Indagar a 
realidade plurilingüe e 
multicultural das familias e
da súa contorna, e 
identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os 
estereotipos.
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 Preguntas e respostas 
sobre aspectos persoais 
como nome, idade, 
estado de ánimo, comida 
favorita... (What’s your 
name?,My name is, How 
old are you?, I’m, I´m 
(bored), What´s your 
favourite (sport)? My 
favourite (sport) is..., 
(What´s his/her favourite 
(subjectt)?His/her 
favourite (subject) is..., 
When is your birthday? 
My birthday is on (August 
2nd)...).

 Expresión de sorpresa, 
agrado... (What fun!; How 
nice!...).

 Preguntas e respostas 
sinxelas sobre a 
procedencia e 
nacionalidade dun 
mesmo/a e doutra persoa 
(Where are you from?, I
´m from..., Are you 
from...? Yes, I am/No, I 
am not, Is he/she from...? 
Yes he/she is/No, he/she 
isn´t..., Are you 
(Portuguese)? Yes, I
´m/No, I am not)).

 Preguntas e respostas 
curtas en tempo presente 
e pasado (Are you...?, 
Yes, I am/No, I´m not, Is 
he/she...? Yes, he/she 
is/No, he/she isn´t, Were 
you...?, Yes,I was/No, I 
wasn´t, Was he/she...? 
Yes, he/she was/No, 
he/she wasn´t).

 Expresión de posesión en
primeira e terceira persoa 
e formulación da pregunta
correspondente e 
resposta afirmativa e 
negativa.

 Descrición dun mesmo/a 
(I´ve got (blue eyes) and 
(dark hair, I´m (a nurse)).

 Preguntas e respostas 
curtas, en primeira e 
terceira persoa de 
singular, sobre 
actividades diarias, de 
lecer etc. (Do you (play 
tennis)?, Yes, I do / No, I 
don´t).

 Descrición, en primeira 
persoa en afirmativa e 
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negativa, de accións 
cotiás no pasado (I 
(played) computer games 
yesterday, I didnt´play...).

 Descrición, en primeira 
persoa en afirmativa e 
negativa, de accións 
habituais, actividades 
diarias, de lecer etc. (I 
(have lunch((at half past 
eight), I (listen to music),I 
don´t...).

 Preguntas e respostas 
sinxelas en primeira e 
terceira persoa de 
singular, para describir 
accións que se realizan 
no mesmo instante no 
que un fala (What are you
doing?, I´m (playing), 
What is he doing?, She
´s/he´s (speaking)).

 Expresión de instrucións 
habituais e indicacións de
direccións, en afirmativa e
negativa (Fold (the paper, 
turn (on the left)).

 Expresión de existencia 
(There is a (library) / 
There are lots of (parks) / 
There isn´t / There aren
´t...).

 Preguntas e respostas 
sobre a existencia de algo
(Is there a (cinema)?, Yes 
there is, No there, isn´t, 
Are there lots of (gyms)?, 
Yes there are, No, there 
aren´t).

 Expresión da información 
(I´ve/I haven´t got 
(English) on (Friday)...).

 Preguntas e respostas 
sobre os días da semana,
meses, o tempo 
atmosférico, as horas e 
as datas (What date is it 
today?...).

 Preguntas e respostas 
sobre obxectos do seu 
interese (Where´s is it?, It
´s in/on/under/next to).

 Expresión de cantidade: 
contar desde 1 a 1000. e 
1st (1st), twenty-fifth 
(25th)…

 Preguntas e respostas 
sinxelas sobre o prezo 
(How much is it?, It´s 
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(one) pound and (fifty) 
cents).

 Preguntas e respostas 
sinxelas sobre a 
cantidade de obxectos o 
persoas (How many… are
there?).

 Preguntas e respostas 
sobre o gusto en primeira 
persoa (Do you like 
(cheese)?, Yes, I do/ No, I
don´t).

 Expresión do gusto en 
primeira persoa en 
afirmativa e negativa (I 
like (salad), I don´t like 
(chips)).

 Realización de preguntas 
e respostas sobre 
habilidades (Can you 
(swim)?, Yes, I can;, No I 
can´t).

 Expresión de habilidades 
en afirmativo e negativo (I
can (play the piano), I can
´t (play the trumpet).

 Identificación das pezas 
de roupa (I´m wearing, 
he/she´s wearing).

 Preguntas e respostas 
sobre a vestimenta (What
´s she/he wearing?, Who
´s wearing (shoes)?).

 Expresión de desexos (I 
want to (make a cake).

 Preguntas sobre o desexo
(Do you want to (play 
basketball?)).

 Realización de preguntas 
e respostas curtas (What
´s this?, It´s…).

 Preguntas e respostas 
sobre petición e axuda 
(Can I have (pasta), 
please?).

 B5.4. Léxico oral de alta 
frecuencia (recepción) 
relativo a posesións 
persoais, cores, números 
cardinais ata o 1000 e 
ordinais ata dous díxitos, 
preposicións, días da 
semana, roupa, materiais 
escolares, a hora, roupa, 
adxectivos para describir 
persoas, lugares e 
obxectos, países, 
nacionalidades, 
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continentes, profesións, 
partes do corpo e a cara, 
deportes, equipamento 
deportivo, actividades ao 
aire libre e de lecer, 
instrucións habituais e 
indicacións de dirección, 
lugares da cidade, medios
de transporte, comida, 
moedas, estado e 
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