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INTRODUCTION

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

 Repasar linguaxe de niveis previos (C1, C7, C8)
 Describir aos membros da Bugs Band (C1, C7, C8)
 Preguntar sobre datas e lugares (C1, C3, C7)
 Escoitar e cantar unha canción (C1, C6)
 Deletrear cidades (C1, C7, C8)
 Ler descricións (C1)
 Escribir unha descrición para o seu Bugs project file (C1, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band: We ' re on tour!. L1
- Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band: We ' re on tour!. L2
- Escoitar e descubrir. L2
- Escoitar e rodear cun círculo as datas. Escribir frases. L2
- Escoitar e ler. L3

Falar
- Recordar á Bugs Band. L1
- Escoller, dicir e deletrear. L2
- Inventar unha viaxe de verán. Comentar cun compañeiro. L2
- Xogar a un xogo de adiviñar. L3

Ler
- Ler e escribir os nomes dos Bugs. Escribir dúas frases. L1
- Ler e escribir os nomes dos Bugs. L3
- Ler e escribir sobre o seu Bug favorito para o seu Bugs project file. L3
- Ler e completar. L3
- Revisar o seu traballo. Despois, preparalo para incluilo no seu Bugs project file.

L3

Escribir
- Completar as preguntas. Entrevistar os seus amigos. L1
- Escribir sobre os seus amigos. L1
- Escribir os nomes das cidades. L2
- Escribir sobre o seu Bug favorito. L3
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Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- He 's / She 's from...
- He / She wears...
- Has he / she got...? Have you got...?

 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- in  Manchester  /  London  /  Edinburgh  /  Glasgow  /  Newcastle  /  Liverpool  /

Birmingham
- Who can play the...?
- Who 's got...?

Linguaxe reciclada:
- long / short / curly / straight / fair / dark hair
- small / big eyes
- Can he / she / you play the guitar / keyboards / drums / harmonica / swim /

dance / speak English?
- computers
- animals
- When he / she was young...
- I want....
- The alphabet
- Dates

Linguaxe receptiva:
- We ' re on tour
- Just for you
- Well done !
- Here 's a...
- How do you spell...?
- very well, brilliantly

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre cidades de Reino Unido.
- Ler descricións de nenos de todo o mundo.
- Escribir unha descrición do seu Bug favorito.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina
2

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción We ' re on tour!

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB 
páxinas 3,
4
AB páxina
3

Os alumnos aprenden sobre 
cidades de Reino Unido e 
sitúanas nun mapa.
Tamén len sobre nenos 
doutros países como por 
exemplo Brasil, China, 
Marrocos ou Arxentina.

Mostrar interese por 
aprender xeografía 
en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páxina
4

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar a 
todo o mundo 
independentemente da súa 
orixe ou a súa raza.
Educación para a Paz: 
respectar os gustos dos 
demais.

Mostrar respecto 
cara ás persoas 
doutros países.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina
4

Os alumnos escriben sobre o 
seu Bug favorito para o seu 
Bugs project file.
Referencias a instrumentos 
musicais.

Gozar cos traballos 
artísticos en inglés.
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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 páxina 
4

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si
mesmos e participar en
actividades de grupo. 
Ex. Escribir sobre o seu 
Bug favorito.

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

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Interese en falar sobre habilidades (C1, C7, C8)
 Respecto cara aos demais (C5, C6)
 Poñer  atención  á  hora  de  escribir  unha  descrición  persoal  precisa  (C1,  C7,

C8)
 Determinación para facer esforzos (C7, C8)
 Interese  nun  mapa  de  Reino  Unido  e  algunhas  das  súas  cidades  máis
importantes.

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

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

cancións, contar contos, etc.:
- Canción:  We ' re on tour!

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Xeografía:  Referencias  a  cidades  de  Reino  Unido como por  exemplo Londres,
Manchester, Oxford ou Newcastle.
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VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra: Escribir outra pregunta. TN p25
 Actividade extra: Escribir as súas propias datas especiais. TN p28
 Actividade extra: Escribir unha descrición. TN p31

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor

 Avaliación formal
- Diagnostic Test

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

unha viaxe de vacacións. 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
cantan a canción da Bugs Band: We ' re on tour!. C1, C6, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir unha descrición do seu Bug favorito 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

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, mediante o estudio dun mapa
de Reino Unido e aprendendo sobre cidades famosas deste país. C1, C3, C5, C6.

 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
The Bugs Band concert

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

 Describir a roupa que habitualmente levan eles ou outras persoas (C1, C6, C7,
C8)
 Expresar frecuencia nas rutinas diarias (C1, C7, C8)
 Escoitar e cantar unha canción e un rap (C1, C6)
 Escoitar e ler un conto (C1, C6, C8)
 Responder a preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Escoitar e representar un pequeno diálogo (C1, C7, C8)
 Escoitar e ler perfís persoais (C6, C7, C8)
 Ler e aprender sobre actividades de tempo libre (C1, C5, C6)
 Escribir sobre unha persoa famosa para o seu Bugs project file (C1, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band: Bugs Band everywhere. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Bug Phonics: Escoitar e xogar a skirt or tights. L2
- Bug Phonics: Clasificar as palabras. Escoitar, revisar e repetir. L2
- Escoitar e dicir o Bugs Band Beta Rhythm. L3
- Escoitar e ler. Representar a obra. L3
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e rodear cun círculo as respostas. L4
- Escoitar e ler. L5
- Escoitar e rodear cun círculo as respostas. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e rodear cun círculo True ou False. L7

Falar
- Dicir o Clothes word rap. L1
- Descubrir as garantías de roupa. L1
- Xogar a un xogo de memoria. L1
- Cantar a canción da Bugs Band: Bugs Band everywhere. L2
- Verificar a comprensión do conto. L2
- Contestar a un cuestionario sobre o conto. L3
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Ler e relacionar. L2
- Ler e completar o blog da Bugs Band. L2
- Grammar Bug: Adverbios de frecuencia. L3
- Ler o cuestionario. Marcar as respostas correctas. L3
- Ler e identificar os Bugs. L4
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- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e escribir. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Ler e completar. L6
- Ler e escribir sobre unha persoa famosa para o seu Bugs project file. L6
- Revisar o seu traballo. Despois, preparalo para incluilo no seu Bugs project file.

L6
- Language guide: Repaso de Vocabulario e Gramática. L7

Escribir
- Atopar, rodear e escribir. L1
- Riscar os erros. Escribir os números. L1
- Escribir tres frases acerca da roupa que levan posta os seus amigos. L1
- Observar e escribir frases. L3
- Completar as preguntas. Preguntar e escribir sobre o seu compañeiro. L4
- Escribir sobre eles mesmos. L4
- Escribir. L5
- Completar a táboa. Descubrir cousas sobre unha persoa famosa. L6
- Escribir sobre unha persoa famosa. L6
- Utilizar as letras para escribir palabras. Atopar a palabra secreta. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases do conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Ordenar e escribir as frases. L7
- Observar a táboa. Escribir sobre as cousas que fixo Techy o domingo. L7

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I 'm / he 's / She 's wearing...
- I ‘ve got...
- There are...
- How do you feel?
- What do you think?

 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- I / He / She wear(s) trousers / earrings / tights / a scarf / tracksuit / belt / skirt /

jacket
- always, usually, sometimes, never
- famous, ticket, queue, concert
- do homework, go to the gym, go to school, get up, have breakfast / lunch, play

basketball / football, go to bed, go shopping / swimming / go out with friends,
play on the computer, go for a walk, sing in the shower

- ... is an actor, a tennis player, a racing driver
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- craft, outdoor, rowing, skill, youth
- activities, free time
- fashionable

Linguaxe reciclada:
- shoes,  jeans,  socks,  trainers,  hat,  coat,  dress,  T-shirt,  swimming  costume,

sunglasses
- can ' t sing / sings brilliantly / very well
- black, red, brown, green, blue
- on + days of the week / in + months
- at... o’clock / half past...
- in London

Linguaxe receptiva:
- I ‘ve got a sore throat
- It was an amazing concert
- They ask me for my autograph

 Pronunciación
- Comparar os sons /ː/ e /ʌI/como en skirt e tights

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre roupa.
- Ler sobre actividades de tempo libre.
- Escribir sobre unha persoa famosa.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páxina 
5

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación:
Cantar a canción Bugs Band 
everywhere

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co 
mundo físico.

PB páxinas
10, 11

Os alumnos len descricións 
con referencias a Newcastle, 
California, Aberdeen, Dublín, 
etc.

Gozar aprendendo 
Xeografía a través do 
inglés.
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C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páxina 
6

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com
Os alumnos tamén completan
o 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 páxina 
8

PB páxina 
10

PB páxina 
11

Educación para o 
Consumidor:
Comprender a importancia de
comprar roupa con 
moderación e ter unha 
actitude crítica cara á moda.
Educación para a Saúde: a 
importancia de seguir rutinas 
saudables como por exemplo 
practicar deporte.
Educación para o Ocio: a 
importancia de realizar 
actividades de tempo libre 
para ser felices.

Seguir hábitos de 
consumo moderados.

Seguir hábitos de vida 
saudables.

Comprender a 
importancia do ocio nas 
nosas vidas.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxinas
6, 7
PB páxina 
11
TN páxina 
35

Referencias ao Estadio de 
Wembley en Londres.
Os alumnos escriben sobre 
unha persoa famosa para o 
seu Bugs project file.
Tamén recitan o Clothes word
rap

Gozar aprendendo 
cuestións culturais e 
realizando traballos 
artísticos en inglés.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páxina 
12
AB páxinas
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
Vontade para seguir as 
rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
8

Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. - recitar o Bugs 
Band Beta Rhythm.

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

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
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 Interese por escoitar e ler o conto (C6, C7, C8)
 Interese en buscar información (C4, C7, C8)
 Conciencia do valor que ten usar o inglés en clase para comunicarse (C1, C6,

C7, C8)
 A importancia de completar as actividades o mellor que se poida (C7, C8)
 Pracer por realizar investigacións para o seu Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (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:
- Bugs Band everywhere
- Bugs Band Beta Rhythm
- Clothes word rap
Texto:
- The Bugs Band at Wembley Stadium in London

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Perfís persoais (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: go for a walk, have breakfast, get up early, go to the
 gym, go swimming, have lunch. TN p35
 Actividade extra: Escribir unha breve descrición. TN p36
 Actividade extra: deletrear palabras. TN p40
 Actividade extra: escribir o nome dunha persoa famosa. TN p43
 Actividade extra: escribir os nomes dos membros da Bugs Band. TN p45
 Actividade extra: escribir tres frases máis. TN p48
 Actividade extra: escribir catro frases (dúas verdadeiras e dúas falsas). TN p51
 Actividade extra: adiviñar as palabras. TN p55
 Actividade Opcional do DVD: It 's the Crazy Bugs again! e Bugs Question Time.
 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets
- Portfolio worksheets

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

- Language Guide Unit 1.
- Learning Diary 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
- End-of-End-of-3rd cycle test

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

canción Bugs Band everywhere. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre as

actividades de tempo libre. C1, C5, 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 representan un diálogo sobre roupa. C1, C5, 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 /ː/ e /ʌI/. C1, 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

 Analizar  aspectos sociais  dos  países Anglosaxons, comparando actividades  de
tempo libre en diferentes lugares como por exemplo Escocia, Irlanda ou Gales.
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
What a painting!

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

 Identificar diferentes lugares (C1, C3, C7, C8)
 Preguntar e dicir a idade de certos edificios e monumentos (C1, C2, C8)
 Escoitar e cantar unha canción e un rap (C1, C6)
 Escoitar e ler un conto (C1, C6, C8)
 Responder a preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Escoitar e representar un pequeno diálogo (C1, C7, C8)
 Escoitar e ler sobre artistas e cadros famosos (C6, C7, C8)
 Ler e aprender sobre o mundo da animación (C1, C4 C5, C6)
 Escribir unha descrición dun cadro para o seu Bugs project file (C1, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar Let 's look around. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Bug Phonics: Escoitar e xogar a market or gallery. L2
- Bug Phonics: Rodear a palabra que é diferente. Escoitar, revisar e repetir. L2
- Escoitar e dicir o Bugs Band Beta Rhythm. L3
- Escoitar e ler. Representar a obra. L3
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e escribir. L4
- Escoitar e ler. L5
- Escoitar e numerar. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e numerar. L7

Falar
- Xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Cantar Let 's look around. L2
- Verificar a comprensión do conto. L2
- Contestar a un cuestionario sobre o conto. L3
- Facer un concurso de números. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Ler e poñer as frases en orde. L2
- Ler e completar o blog da Bugs Band. L2
- Grammar Bug: There is / There are. L3
- Rodear a palabra correcta. L3
- Ler e escribir. L4
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- Ler e contestar. L4
- Ler e rodear True ou False. L5
- Ler e completar. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Ler e escribir acerca dun cadro para o seu Bugs project file. L6
- Ler e relacionar. L6
- Revisar o seu traballo. Despois, preparalo para incluilo no seu Bugs project file!.

L6
- Language guide: Repaso de Vocabulario e Gramática. L7
- Ler e escribir. L7
- Ler e rodear as palabras correctas. L7

Escribir
- Crear o Places word rap. L1
- Observar e completar o encrucillado. L1
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e revisar. L1
- Ordenar e escribir as preguntas. Responder acerca de onde eles viven. L3
- Escribir sobre o lugar onde eles viven. L3
- Completar a táboa. Descubrir cousas acerca dun cadro. L6
- Escribir sobre o seu cadro. L6
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases do conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Completar as preguntas. Observar o debuxo e contestar. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- There is / isn ' t... / There are some... / There aren ' t any
- Is / Are there a / any... ?
- How old is... ? It 's... years old
- How old are... ? They ' re... years old
- How many (people) are there?
- How much is it?
- What 's that?

 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- art gallery, market, zoo, funfair, church, palace, sports centre, square
- painting, frame, poster
- break, drop
- American, Dutch, French, Spanish
- cartoonist, sound, film-maker, animator, film, character
- This is a painting by... . The artist was...
- He used...
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- Numbers 100 to 5,000.

Linguaxe reciclada:
- fruit,  buildings,  people,  river,  shops,  city,  trees,  birds,  food,  clothes,  animals,

letter, children, museum
- There is / There are some...
- There isn ' t a... / There aren ' t any...
- birthday presents

Linguaxe receptiva:
- It 's fun to see...
- ... so much to do
- What a pity!
- Let 's buy.... / Good idea!
- It looks.... / It 's worth...

 Pronunciación
- Comparar os sons // e /æ/ como en market e gallery

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre cadros famosos.
- Ler sobre animación.
- Escribir unha descrición dun cadro
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina 
13

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción Let 's look around

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

PB páxina 
17

Os alumnos contestan a un 
cuestionario numérico sobre 
cuestións de cultura xeral.

Ser capaz de utilizar os 
números en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e 
a interacción co
mundo físico.

PB páxina 
17

PB páxina 
19

Referencias a edificios e 
lugares xeográficos como por 
exemplo A Torre Eiffel, o Taj 
Mahal ou Stonehenge.
Tamén len un texto con 
referencias ao mundo da 
animación.

Curiosidade por 
aprender sobre 
Xeografía e Ciencias 
Sociais en inglés.
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C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páxina
16

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com
Actividades do CD Rom
Tamén completan o 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 páxina 
17

PB páxina 
18

Educación para a Paz:
A importancia de viaxar para 
ampliar a mente.
Educación para o Ocio: a 
importancia de visitar museos
como actividade de tempo 
libre.

Mostrar respecto cara a 
outras culturas cando 
viaxamos a outros 
países.
Gozar de actividades de
tempo libre 
relacionadas coa 
cultura.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina 
16

PB páxina 
18

PB páxina 
19

TN páxina
58

Referencias a Hyde Park e ao 
Museo de Ciencias de 
Londres.
Tamén len sobre cadros e 
artistas famosos como por 
exemplo Van Gogh, Miró e 
Monet.
Os alumnos escriben sobre 
un cadro para o seu Bugs 
project file.
Tamén recitan o Places word 
rap

Gozar aprendendo 
cuestións artísticas e 
culturais en inglés.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páxina 
20
AB 
páxinas 
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
Vontade para seguir as 
rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
16

Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. recitar o Bugs 
Band Beta Rhythm

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 por escoitar e ler o conto (C6, C7, C8)
 Pracer por realizar investigacións para o seu Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Respecto cara aos demais (C5, C6)
 Confianza na súa propia capacidade de comunicar en inglés (C1, C7, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (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:
- Let 's look around
- Bugs Band Beta Rhythm
- Places word rap

Texto:
- At a market in the town square.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Arte: Cadros famosos (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
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Ampliación de Vocabulario:  frame, painting, wall, artist, shapes, gallery director.

TN p59
 Actividade extra: This is where you are! Keep it a secret!. TN p70
 Actividade extra: copiar cinco palabras. TN p64
 Actividade extra: escribir máis frases. TN p67
 Actividade extra: escribir tres números grandes. TN p69
 Actividade extra: completar as frases do compañeiro. TN p72
 Actividade extra: escribir os nomes de certos artistas. TN p75
 Actividade extra: describir o seu cuarto. TN p79
 Actividade Opcional do DVD: The famous painting and Bugs Question Time.
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets
- Portfolio worksheets

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

- Language Guide Unit 2.
- Learning Diary 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
- End-of-End-of-3rd cycle test

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

' s look around. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

xente importante do mundo da animación. 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 unha descrición dun cadro famoso para o seu Bugs project file.
C1, C3, C6, C8
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 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons // e /æ/. 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  edificios
importantes e lugares emblemáticos deses países cos propios. C1, C3, C5, C6.

 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
Arctic base adventure

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Falar sobre diferentes traballos (C1, C5, C6, C7)
 Comparar estilos de vida e responsabilidades (C5, C6)
 Escoitar e cantar unha canción e un rap (C1, C6)
 Escoitar e ler un conto (C1, C6, C8)
 Responder a preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Escoitar e representar un pequeno diálogo (C1, C7, C8)
 Falar sobre ambicións futuras (C1, C5, C6, C8)
 Escoitar e ler sobre traballos interesantes (C5, C6, C7, C8)
 Ler e aprender sobre o mundo do traballo (C1, C3, C5, C6)
 Escribir sobre ambicións futuras para o seu Bugs project file (C1, C5, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band: What do you want to be?. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Bug Phonics: Escoitar e xogar a un xogo de palmas. L2
- Bug Phonics: Escoitar e marcar o acento da palabra. L2
- Escoitar e dicir o Bugs Band Beta Rhythm. L3
- Escoitar e ler. Representar a obra. L3
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e rodear cun círculo os debuxos. L4
- Escoitar e ler. L5
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e rodear cun círculo as respostas. L7

Falar
- Dicir o Jobs word rap. L1
- Xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Cantar a canción da Bugs Band: What do you want to be? L2
- Verificar a comprensión do conto. L2
- Contestar a un cuestionario sobre o conto. L3
- Responder ás preguntas. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7
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Ler
- Atopar, rodear e relacionar. L1
- Ler e poñer as frases en orde. L2
- Ler e completar o blog da Bugs Band. L2
- Grammar Bug: Want to - present simple. L3
- Ler e contestar Yes, I do ou No, I don ' t. L3
- Ler e preguntar un amigo. L4
- Ler e escribir os nomes. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Ler e relacionar. L6
- Ler e escribir sobre o que queren ser para o seu Bugs project file. L6
- Revisar o seu traballo. Despois, preparalo para incluilo no seu Bugs project file.

L6
- Language guide: Repaso de Vocabulario e Gramática. L7
- Ler e escribir. Utilizar a ou an. L7
- Ler e escribir. L7

Escribir
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e revisar. L1
- Completar as frases cun verbo do cadro. L3
- Observar e completar as frases. L3
- Observar a táboa e completar as frases. L4
- Escribir sobre eles mesmos. L4
- Escribir frases. L5
- Completar a táboa. Escribir sobre eles. L6
- Escribir sobre o que queren facer cando sexan maiores. L6
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases do conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Escribir as preguntas e contestalas para que sexan certas para eles. L7

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Do you want to be / go / visit / buy / see / play / sing...? Yes, I do. / No, I don 't
- I want / don ' t want to...
- He / She wants / doesn ' t want to be a (doctor) because...
- I 'm / he 's / She 's a(n)...
- He 's / She 's got short / long / curly / straight / dark / fair hair, blue / brown

eyes
- Is he / she a... ? Yes, he/ she is.no, he/she isn ' t
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 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- director, electrician, cook, scientist, cleaner, secretary, nurse, engineer, builder,

police, job
- What do you want to be?
- buy a new CD, drive a fast car, go on holiday, live in a city
- pop star, famous
- steal, discover
- clever, safe
- a roller coaster designer, pet sitter, news reporter
- When I 'm older
- designs, looks after, works, writes, travels
- airport, pilot
- study
- patient
- Congratulations!
- Bad luck!.

Linguaxe reciclada:
- South Africa, England, USA, Australia
- Well done !
- I need to...
- Where 's / Where are...?
- Do you always...?
- today, on Saturday / Sunday morning
- cinema, skateboard, TV, holiday, football, bike
- School subjects: Maths, Language, Science, etc.

Linguaxe receptiva:
- Arctic research basee
- anti-ice formula
- This is easy
- How can we escape?
- I don ' t understand
- Seaplane

 Pronunciación
- Identificar a acentuación inicial e final de palabras: Ex. scientist e engineer.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre traballos e profesións.
- Ler sobre distintos tipos de traballos.
- Escribir sobre o que queren ser.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páxina 
21

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción What do you want to 
be?

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e 
a interacción co
mundo físico.

PB 
páxinas 
26, 27

Os alumnos len sobre traballos 
interesantes, como por 
exemplo deseñador de 
montañas rusas, coidador de 
mascotas, reporteiro de 
noticias, piloto, doutor ou 
cociñeiro.

Curiosidade por 
aprender sobre as 
profesións en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páxina 
26

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com
Tamén completan o 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 
páxinas 
26-27

PB páxina 
24

Educación para a igualdade de 
ambos os dous sexos:
Comprender que tanto os 
homes como as mulleres poden
ter éxito en calquera tipo de 
traballo.
Educación Moral e Cívica: A 
importancia de mostrar 
respecto cara aos estilos de 
vida doutras persoas.

A importancia da 
igualdade sexual en 
todos os campos.

Mostrar respecto cara a
todo o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

TN páxina 
83

TN páxina 
82
PB páxina 
27

Os alumnos escriben sobre o 
que queren ser para o seu 
Bugs project file.
Tamén recitan o Jobs word 
rap.
Referencias a Wannado City, 
un parque temático americano 
onde os alumnos poden probar
distintas carreiras e 
actividades.

Gozar aprendendo 
cuestións culturais e 
realizando traballos 
artísticos en inglés.

C7 Competencia 
para aprender a

Multi ROM Os alumnos autoavalían o seu 
propio traballo completando as 

Mostrar interese por 
aprender inglés
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aprender.

PB páxina 
28
AB 
páxinas 
32, 33, 34

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

Vontade para seguir as 
rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
24

Mostrar iniciativa para realizar 
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. recitar o Bugs Band 
Beta Rhythm

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  da  importancia  dos  distintos  traballos  nas  nosas  vidas  (C4,  C5,
C6)

 Cooperación cando se levan a cabo actividades comunicativas (C1, C5, C8)
 Interese por aprender sobre profesións atípicas (C4, C5, C6)
 Pracer por realizar investigacións para o seu Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (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:
- What do you want to be?
- Bugs Band Beta Rhythm
- Jobs word rap.
Texto:
- An Arctic base adventure

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Traballos interesantes (C4, 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
 Ampliación de Vocabulario: fast, rich, healthy, famous, happy, clever. TN p83
 Actividade extra: resolver o encrucillado do compañeiro. TN p84
 Actividade extra: comprobar a súa ortografía. TN p88.
 Actividade extra: escribir frases verdadeiras ou falsas. TN p91
 Actividade extra: escribir sobre o que facer queren ou comprar. TN p93
 Actividade extra: escribir unha frase nova utilizando wants to. TN p96
 Actividade  extra:  escribir  frases  sobre  cousas  que  queren  facer  cando  sexan

maiores. TN p99
 Actividade extra: intentar adiviñar as palabras. TN p103
 Actividade Opcional do DVD: What do you want to be? and Bugs Question Time
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets
- Portfolio worksheets

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

- Language Guide Unit 3.
- Learning Diary 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
- End-of-End-of-3rd cycle test

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

canción What do you want to be? C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral,  en

textos sobre traballos interesantes. C1, C3, C5, C8
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 Captar a idea principal e identificar elementos específicos en textos orais, coa
axuda de elementos lingüísticos e 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 o que queren ser no futuro. C1, C3, C5, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
identifican o acento inicial e final das palabras. 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 Wannado City, un
parque temático americano onde os alumnos poden probar distintas carreiras e
actividades, con algo similar no 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
Talent competition

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

 Identificar actividades de ocio (C1, C6, C7, C8)
 Facer e responder preguntas sobre o que fai a xente (C1, C5, C6, C7, C8)
 Escoitar e cantar unha canción e un rap (C1, C6)
 Escoitar e ler un conto (C1, C6, C8)
 Responder a preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Escoitar e representar un pequeno diálogo (C1, C7, C8)
 Escoitar e ler sobre nenos de diferentes países (C1, C5, C6)
 Ler e aprender sobre os colexios de Reino Unido (C1, C5, C6)
 Escribir sobre eles mesmos para o seu Bugs project file (C1, C5, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar Having fun! L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Bug Phonics: Escoitar e dicir o trabalinguas. L2
- Bug Phonics: Ordenar o trabalinguas. Escoitar, revisar e repetir. L2
- Escoitar e dicir o Bugs Band Beta Rhythm. L3
- Escoitar e ler. Representar a obra. L3
- Escoitar e adiviñar cál é o cuarto de Cool. L4
- Escoitar e rodear cun círculo o que lle gusta facer a Cool. L4
- Escoitar e ler. L5
- Escoitar e marcar cun tick. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e marcar cun tick o que lle gusta facer a Dave. L7

Falar
- Dicir o Activities word rap. L1
- Adiviñar a flashcard. L1
- Xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Cantar Having fun!. L2
- Verificar a comprensión do conto. L2
- Contestar a un cuestionario sobre o conto. L3
- Responder por eles mesmos. Preguntar un compañeiro e escribir. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7
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Ler
- Ler e relacionar. L1
- Ler e rodear True ou False. L2
- Ler e completar o blog da Bugs Band. L2
- Grammar Bug: Like + ing. L3
- Ler e atopar os días favoritos dos Bugs. L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Ler e escribir un e-mail sobre eles mesmos para o seu Bugs project file. L6
- Ler e completar. L6
- Revisar o seu traballo. Despois, preparalo para incluilo no seu Bugs project file.

L6
- Language guide: Repaso de Vocabulario e Gramática. L7

Escribir
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e revisar. L1
- Observar e responder para que sexa certo para eles. Completar as frases. L3
- Escribir sobre eles. L3
- Ordenar e escribir as preguntas. L3
- Escribir sobre Cool. L4
- Escribir. L5
- Completar a táboa. Escribir sobre eles. L6
- Escribir sobre eles. L6
- Escribir o número. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases do conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Observar os debuxos. Escribir frases. L7
- Ordenar e escribir as preguntas. Respondelas para que sexan certas para eles.

L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Does he / she like...? Yes, he / she does. / No, he / she doesn ' t
- He 's / She 's wearing...
- Do you like...? Yes, I do. / No, I don ' t
- Is she...? / Is he... ? Yes, he is. / No, he isn ' t
- Are they...? Yes, they are. / No, they aren ' t
- I 'm..., I live in..., I speak,..., I like / don ' t like...
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 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- dancing to music, having a picnic, telling jokes, having a party, watching films,

going to the theme park, playing sports, going shopping
- secondary school
- talent competition, poster, winners, judges, prize, act
- watching cartoons / sports programmes / comedy programmes / game shows /

films / documentaries / the news / soap operas
- orchestra, period, saxophone, timetable
- stepmum, stepdad, stepbrother
- I can ' t wait!
- Let 's do it together

Linguaxe reciclada:
- Telling the time

Linguaxe receptiva:
- We love being together
- We ' re in the news outra vez

 Pronunciación
- Comparar os sons /ː / e // como en short and strong

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre o que lles gusta ver na TV.
- Ler sobre nenos doutros países.
- Escribir sobre eles.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páxina 
29

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción Having fun!

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co
mundo físico.

PB páxina 
35

Os alumnos len sobre os 
colexios de Reino Unido e 
compáranos cos propios.

Curiosidade por 
aprender sobre 
Ciencias Sociais en 
inglés.
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C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páxina 
36

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com
Tamén completan o 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 
páxinas 
29-36

PB 
páxinas 
34, 35

PB 
páxinas 
29-36

PB páxina 
33

Educación para o Ocio:
A importancia de gozar de 
actividades de tempo libre 
para ser felices.
Educación para a Paz: a 
importancia de respectar as 
persoas doutras culturas.
Educación para a Saúde: a 
importancia de practicar 
deporte para levar unha vida 
saudable.
Educación para o 
Consumidor: a importancia de
ver a televisión con 
moderación.

Comprender a 
importancia do tempo
de ocio.

Mostrar respecto cara
a todo o mundo.

Seguir hábitos de vida
saudables.

Seguir hábitos de 
consumo moderados.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina 
35

TN páxina 
106

Os alumnos escriben un e-
mail sobre eles mesmos para 
o seu Bugs project file.
Tamén recitan o Activities 
word rap

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páxina 
36
AB 
páxinas 
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
Vontade para seguir 
as rutinas
Mostrar unha actitude
positiva cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
32

Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. recitar o Bugs 
Band Beta Rhythm

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
 Tolerancia e aceptación doutras persoas (C5, C6)
 Recoñecemento das calidades positivas dos demais (C5, C6)
 Conciencia da importancia de ter amigos e hobbies (C5, C6)
 Confianza na súa propia capacidade de comunicar en inglés (C1, C7, C8)
 Pracer por realizar investigacións para o seu Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (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:
- Having fun!
- Bugs Band Beta Rhythm
- Activities word rap
Texto:
- Hannah and her friends

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Intercambio de información acerca das escolas doutros países.
(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

32



ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Ampliación de Vocabulario:  cartoon, the news, soap opera, game show, sports

programme, film. TN p107
 Actividade  extra:  escribir  as  actividades  que  se  lles  ocorra  para  realizar  cos

amigos. TN p108
 Actividade extra: revisar a súa ortografía. TN p112
 Actividade extra: escribir dúas estrofas máis do Bugs Band Beta Rhythm. TN p115
 Actividade extra: escribir os nomes dos programas de televisión que coñecen.

TN p117
 Actividade extra: completar as frases do compañeiro. TN p119
 Actividade extra: escribir tres preguntas de tipo se/non sobre eles mesmos. TN
p122
 Actividade extra: explicar as súas palabras sen chegar a dicilas. TN p126
 Actividade Opcional do DVD: Best friends and Bugs Question Time.
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets
- Portfolio worksheets

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

- Language Guide Unit 4.
- Learning Diary 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
- End-of-End-of-3rd cycle test

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

canción Having fun! C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

actividades de ocio. 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 mentres
escoitan o conto e o repiten. C1, C3, C5, C8

33



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

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /ː / e // . 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  as  escolas
británicas coas do país do alumno. C1, C3, C5, C6

 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
Forest fire!

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

 Identificar medios de comunicación (C1, C4, C7, C8)
 Escoitar e cantar unha canción e un rap (C1, C6)
 Escoitar e ler un conto (C1, C6, C8)
 Responder a preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Describir e secuenciar eventos do pasado (C1, C6, C7, C8)
 Escoitar e representar un pequeno diálogo (C1, C7, C8)
 Escoitar e ler sobre inventos relacionados coa comunicación (C3, C6, C7, C8)
 Ler e aprender sobre Internet (C1, C4, C6)
 Debuxar e escribir un cómic sobre un invento relacionado coa comunicación para

o seu Bugs project file (C1, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band: We ' re in the news outra vez. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Bug Phonics: Escoitar e xogar a went or tree. L2
- Bug Phonics: Clasificar as palabras. Escoitar, revisar e repetir. L2
- Escoitar e dicir o Bugs Band Beta Rhythm. L3
- Escoitar e ler. Representar a obra. L3
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e marcar cun tick. L4
- Escoitar e ler. L5
- Escoitar e rodear cun círculo True ou False. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e rodear cun círculo. L7

Falar
- Dicir o Communication word rap. L1
- Xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Cantar a canción da Bugs Band: We ' re in the news outra vez. L2
- Verificar a comprensión do conto. L2
- Contestar a un cuestionario sobre o conto. L3
- Preguntar un compañeiro. Escribir sobre eles e sobre o seu amigo. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7
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Ler
- Ler as pistas e facer o encrucillado. L1
- Ler as pistas e marcar cun tick. L1
- Ler e rodear True ou False. L2
- Ler e completar o blog da Bugs Band. L2
- Grammar Bug: Past simple - irregulares. L3
- Ler os diarios. Xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Ler e escribir o nome do invento. L5
- Ler e completar. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Ler e facer un cómic para o seu Bugs project file. L6
- Ler e relacionar. L6
- Revisar o seu traballo. Despois, preparalo para incluilo no seu Bugs project file!.

L6
- Language guide: Repaso de Vocabulario e Gramática. L7

Escribir
- Completar as frases. L1
- Completar as frases. L3
- Observar e completar as frases. L3
- Completar as preguntas. Contestalas para que sexan certas para eles. L3
- Escribir as preguntas e responder. L4
- Completar a táboa. Descubrir cousas sobre un invento. L6
- Debuxar e escribir o seu propio comic. L6
- Atopar, rodear e escribir. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases do conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Completar as frases e ordenalas. L7
- Ordenar e escribir as preguntas. Observar os debuxos e responder. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- There is / isn ' t, There are / aren ' t...
- Did you / he / she... ?
- Yes, I / he / she did.no, I / she / he didn ' t
- Have you got... ? Yes, I have. / No, I haven ' t
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 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- computer, TV, mobile, fax, newspaper, radio, magazine, CD-ROM
- Did you get my... ?
- send pictures / texts / emails
- account, meaning, stands for, user
- Internet, World Wide Web
- to invent, inventor, invention
- picture, sound, text
- to communicate, communication
- yesterday, last week, this morning, last night, at the weekend
- He saved / discovered / phoned / controlled
- fire, smoke, plans
- amazing
- Wait for me!
- I ‘ve got an idea
- Please come quickly!

Linguaxe reciclada:
- listen to music, talk to friends, watch programmes
- You can play games / learn English / look at pictures / read stories / read the

news
- I like riding my bike
- ... was Italian / American
- went, waited, sent, arrived, saw
- famous, newspaper
- We use... at home / at school / at work

Linguaxe receptiva:
- In the news
- Let 's go up here...
- This is great!
- Over here! Well done !
- ... the sun shines on glass...
- emergency services.

 Pronunciación
- Comparar os sons /e/ e /i/ como en went e tree.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre o que fixeron durante a fin de semana.
- Ler sobre inventos relacionados coa comunicación e sobre Internet.
- Escribir un comic sobre un invento relacionado coa comunicación
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páxina 
37

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción We ' re in the news 
outra vez

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co
mundo físico.

PB 
páxinas 
42, 43

Os alumnos len sobre 
inventos relacionados coa 
comunicación, como por 
exemplo os teléfonos móbiles,
os e-mails ou a radio.
Tamén len feitos interesantes 
sobre Internet.
Referencias a Alexander 
Graham Bell e ao teléfono.

Curiosidade por 
aprender sobre 
tecnoloxía e inventos 
en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páxina 
46

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com
Tamén completan o 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 
páxinas 
38-39

PB 
páxinas 
42, 43

Educación Ambiental:
A importancia de protexer os 
bosques de posibles 
incendios.
Educación para o 
Consumidor: a importancia de
facer un uso moderado das 
novas tecnoloxías como por 
exemplo os móbiles, Internet 
ou enviar e-mails.

Comprender a 
importancia de coidar o
medio.

Seguir hábitos de 
consumo moderados.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina 
43
TN páxina 
129
PB páxina 
41

Os alumnos realizan un comic
para o seu Bugs project file.
Tamén recitan o 
Communication word rap.
Referencias a Manchester

Gozar cos traballos 
artísticos e aprender 
cuestións culturais 
doutros países.
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C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páxina 
44
AB páxinas
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
Vontade para seguir as 
rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
40

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
recitar o Bugs Band Beta 
Rhythm

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 por aprender sobre diferentes medios de comunicación (C4, C6, C7, C8)
 Interese por escoitar e ler o conto (C6, C7, C8)
 Interese en buscar información (C1, C4, C7, C8)
 Pracer por realizar investigacións para o seu Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (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:
- We ' re in the news outra vez
- Bugs Band Beta Rhythm
- Communication word rap
Texto:
- A forest fire.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias: Comunicación (C4, 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:  Today  is...,  Tomorrow is,...  ,Yesterday  was...,  This

year is..., Last year was,..., Friday last week was.... TN p130
 Actividade extra: Facer mímica cunha flashcard. TN p131
 Actividade extra: deletrear as súas palabras ao compañeiro. TN p135
 Actividade extra: escribir uns parágrafos do estilo do Bugs Band Beta Rhythm. TN

p138
 Actividade extra:  escribir  frases  certas sobre o que han feito  /  non fixeron o

fin de semana. TN p140
 Actividade extra: Escribir unha frase usando cada palabra. TN p143
 Actividade extra: escribir anagramas de palabras. TN p146
 Actividade  extra:  facer  quendas  para  explicar  as  súas  palabras  sen  chegar  a
dicilas. TN p150
 Actividade Opcional do DVD: Communication and Bugs Question Time.
 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets
- Portfolio worksheets

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

- Language Guide Unit 5.
- Learning Diary 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
- End-of-End-of-3rd cycle test

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

canción We ' re in the news outra vez. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

inventos relacionados coa comunicación e sobre Internet. C1, C4, 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 un comic sobre un invento relacionado coa comunicación para o
seu Bugs project file. C1, C4, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /e/ e /i/. 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 o uso de inventos
relacionados  coa  comunicación  neses  países  co  seu  uso  no  propio  país  do
alumno. C1, C3, C4, C6

 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
Delicious chocolate!

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

 Identificar os sabores dos alimentos (C1, C3, C6, C8)
 Describir os alimentos que comeron con verbos en pasado (C1, C6, C7, C8)
 Escoitar e cantar unha canción e un rap (C1, C6)
 Escoitar e ler un conto (C1, C6, C8)
 Responder a preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Escoitar e representar un pequeno diálogo (C1, C7, C8)
 Escoitar e ler sobre a comida en Reino Unido (C3, C6, C7, C8)
 Ler e aprender sobre a comida en Reino Unido (C1, C3, C6)
 Escribir sobre a súa comida preferida para o seu Bugs project file (C1, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar The chocolate song. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Bug Phonics: Escoitar e xogar a chocolate or milkshake. L2
- Bug Phonics: Clasificar as palabras. Escoitar, revisar e repetir. L2
- Escoitar e dicir o Bugs Band Beta Rhythm. L3
- Escoitar e ler. Representar a obra. L3
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e rodear cun círculo True ou False. L4
- Escoitar e ler. L5
- Escoitar e rodear cun círculo os países. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e marcar cun tick. L7

Falar
- Dicir o Ice cream word rap. L1
- Xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Cantar The chocolate song. L2
- Verificar a comprensión do conto. L2
- Contestar a un cuestionario sobre o conto. L3
- Facer o Bugs revision quiz. L7
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Ler
- Ler o cuestionario acerca do chocolate. Rodear as súas respostas cun círculo. L1
- Ler e poñer as frases en orde. L2
- Ler e completar o blog da Bugs Band. L2
- Grammar Bug: Past simple - irregulares. L3
- Ler e escoller. L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e contestar. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Ler e escribir sobre a súa comida preferida para o seu Bugs project file. L6
- Ler e completar. L6
- Revisar o seu traballo. Despois, preparalo para incluilo no seu Bugs project file!.

L6
- Language guide: Repaso de Vocabulario e Gramática. L7

Escribir
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e revisar. L1
- Completar as frases cun verbo en pasado. L3
- Ordenar as preguntas e escribir. Contestar para que sexa certo para eles. L3
- Escribir sobre o que comeron e beberon onte. L3
- Completar as postal de Sporty cos verbos entre paréntese. L4
- Escribir unha postal sobre as súas últimas vacacións. L4
- Completar as frases. L5
- Completar a táboa. Descubrir cousas sobre a súa comida preferida. L6
- Escribir sobre a súa comida preferida. L6
- Atopar as palabras e escribir. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases do conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Observar e escribir as preguntas. Contestar acerca da súa última fin de semana.

L7
- Observar os debuxos. Escribir o conto. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I / He / She ate / drank / made
- I / He / She didn ' t eat / drink / make / tidy up... .
- Do you want...?
- I love...
- was, were, have, had, went, saw
- Did you... ? Yes, I did. / No, I didn ' t.
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 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- strawberry, chocolate, vanilla, cherry, mint, toffee
- milkshake, ice cream
- When did you / he / she eat / drink / make... ?
- had breakfast / lunch / dinner
- yesterday, last week, on holiday, last night, in 1519, 1,000 years ago, at the

weekend, this morning, century
- It was delicious
- Scandinavia
- takeaway, restaurant
- hotel, boats
- river, beach, rainforest
- amazing view
- tropical fruit, sushi
- grow
- Of course!
- explorer
- bitter, dish, flavour, raw
- cocoa beans
- paste
- kingdom
- sailed, invited, added, made, discovered, mixed

Linguaxe reciclada:
- cake,  Easter  eggs,  orange  juice,  chicken,  rice,  vegetables,  fish,  hamburger,

sausage
- Italy,  Italian,  China,  Chinese,  Greek,  Greece,  Japanese,  the  USA,  American,

Spain, Spanish, France, Arxentina, the UK, Belgium, Germany
- cook
- Scotland, England, Wales, Northern Ireland

Linguaxe receptiva:
- It 's so great!
- Look at all...
- energy, good health, a secret
- a special drink, the nobility 's favourite drink
- didn ' t tell anyone the recipe for 100 years
- Some doctors said...
- haggis, fry, cawl, fish and chips
- a popular national dish

 Pronunciación
- Comparar os sons /t/ e // como en chocolate e milkshake
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Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre o descubrimento do chocolate.
- Ler sobre as orixes da comida e sobre a comida en Reino Unido
- Escribir sobre a comida que lles gusta.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páxina 
45

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

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co 
mundo físico.

PB páxina 
46-47

PB páxina 
49

PB páxina 
50

Os alumnos len sobre a 
historia do chocolate, con 
referencias a Hernán Cortés e 
ao Emperador Montezuma.
Os alumnos len postais con 
referencias á India, Brasil ou 
Francia.
Tamén len sobre as orixes 
históricas da comida.

Curiosidade por 
aprender sobre 
Historia e Xeografía 
en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páxina 
56

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com
Tamén completan o 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 páxinas
45- 52

PB páxinas
50, 51

Educación para a Saúde:
A importancia de levar unha 
dieta equilibrada e comer 
chocolate con moderación.
Educación para a Paz: a 
importancia de respectar os 
costumes e a cultura doutros 
países, como por exemplo 
distintos tipos de comida.

Mostrar desexos de 
seguir hábitos de vida
saudables.

Mostrar respecto cara
a outras culturas.
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C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina 
51

TN páxina 
153
PB páxina 
51

Os alumnos escriben sobre a 
súa comida preferida para o 
seu Bugs project file.
Tamén recitan o Ice cream 
word rap
Os alumnos len un texto sobre
a comida en diferentes rexións
de Reino Unido.

Gozar cos traballos 
artísticos e aprender 
cuestións culturais 
doutros países.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páxina 
52
AB páxinas
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
Vontade para seguir 
as rutinas
Mostrar unha actitude
positiva cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
48

Mostrar iniciativa para realizar 
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. recitar o Bugs Band
Beta Rhythm

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 por aprender sobre as orixes da comida (C4, C6, C7, C8)
 Cooperación cando levan a cabo actividades comunicativas (C1, C5, C8)
 Interese por escoitar e ler o conto (C6, C7, C8)
 Pracer por realizar investigacións para o seu Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Interese por escoitar aos demais cando presentan os seus  project files (C5, C6,
C7)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (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 chocolate song
- Bugs Band Beta Rhythm
- Ice cream word rap.
Texto:
- A historia do chocolate

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: As orixes da comida (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:  delicious,  friendly,  amazing,  sunny,  hot,  great.  TN

p154
 Actividade extra: engadir dúas preguntas máis ao cuestionario sobre o Chocolate.
TN p155
 Actividade extra: deletrear as súas palabras ao compañeiro. TN p159
 Actividade extra: escribir dúas estrofas máis do Bugs Band Beta Rhythm. TN p162
 Actividade extra: escoller cinco verbos en pasado e escribir anagramas con eles.

TN p164
 Actividade extra: responder ás preguntas dos seus compañeiros. TN p167
 Actividade extra: preguntar aos membros do seu grupo sobre a comida que han

escollido. TN p170
 Actividade  extra:  facer  quendas  para  explicar  as  súas  palabras  sen  chegar  a
dicilas. TN p174
 Actividade Opcional do DVD: Chocolate and Bugs Question Time.
 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets
- Portfolio worksheets

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

- Language Guide Unit 6.
- Learning Diary 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
- End-of-End-of-3rd cycle test

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

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

orixes da comida. 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 a súa comida preferida. C1, C3, C5, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan os sons /t/ e // . 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 a comida típica de
distintas rexións de Reino Unido coa comida propia de diferentes zonas do país
do alumno. C1, C3, C5, C6

 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
   The biggest prize

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

 Identificar accidentes xeográficos (C1, C3, C7, C8)
 Comparar cousas utilizando os comparativos e superlativos (C1, C7, C8)
 Escoitar e cantar unha canción e un rap (C1, C6)
 Escoitar e ler un conto (C1, C6, C8)
 Responder a preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Escoitar e representar un pequeno diálogo (C1, C7, C8)
 Escoitar e ler sobre lugares sorprendentes do mundo (C3, C6, C7, C8)
 Ler e aprender sobre as marabillas do mundo moderno (C1, C3, C6)
 Escribir sobre un lugar sorprendente para o seu Bugs project file (C1, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar The king isn ' t happy. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Bug Phonics: Escoitar e dicir o trabalinguas. L2
- Bug Phonics: Ordenar o trabalinguas. Escoitar, revisar e repetir. L2
- Escoitar e dicir o Bugs Band Beta Rhythm. L3
- Escoitar e ler. Representar a obra. L3
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e marcar cun tick. Completar as frases. L4
- Escoitar e ler. L5
- Escoitar e rodear cun círculo os debuxos. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e relacionar. Escribir. L7

Falar
- Dicir o Geography word rap. L1
- Cantar The king isn ' t happy. L2
- Verificar a comprensión do conto. L2
- Contestar a un cuestionario sobre o conto. L3
- Responder ás preguntas. L3
- Contestar ao cuestionario sobre cuestións do mundo. Xogar cun amigo. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7

Ler
- Ler e poñer as frases en orde. L2
- Ler e completar o blog da Bugs Band. L2
- Grammar Bug: Superlativos. L3
- Ler sobre a familia de Sporty. Responder ás preguntas. L3
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- Ler e identificar os lugares. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Ler e escribir sobre un lugar sorprendente para o seu Bugs project file. L6
- Ler e relacionar. L6
- Revisar o seu traballo. Despois, preparalo para incluilo no seu Bugs project file!.

L6
- Language guide: Repaso de Vocabulario e Gramática. L7

Escribir
- Facer frases verdadeiras ou falsas. L1
- Atopar as palabras e escribir. L1
- Rodear seis diferenzas. Escribir frases. L1
- Completar as frases. L3
- Escribir sobre a súa familia. L3
- Escribir un concurso de preguntas sobre o seu país. Xogar cun amigo. L4
- Escribir. L5
- Completar a táboa. Escribir sobre un lugar sorprendente. L6
- Escribir sobre un lugar sorprendente. L6
- Escribir as palabras. L7
- Escribir as palabras que faltan. Ordenar as frases do conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Ordenar e escribir as preguntas. Responder. L7
- Escribir a palabra. Facer unha frase. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- ... is bigger / higher / taller / shorter / deeper / smaller / longer / younger /

older / faster than...
- It can / it measures / it eats / it weighs / it comes from...

 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- plain, river, valley, forest, hill
- the highest / youngest / oldest / longest / shortest / tallest / biggest / smallest /

fastest / deepest / richest / widest / happiest / cleverest
- What is the (longest river) in the world / your country?
- king, castle, wizard
- lonely
- country, desert, valley, river
- It is... metres / kilometres long / high / deep / wide
- ancient, man-made, tunnel, wall
- building, city
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- inside, all day

Linguaxe reciclada:
- rock climbing, skiing, rafting, fishing, waterskiing, cycling
- money, rich, poor
- kingdom
- builder, engineer
- mountain, waterfall
- rice, animals, fish, trees
- sister, brother, mum, dad, family
- ... in the USA / North Africa / Asia / Russia
- farm, crocodile
- beautiful, big, high, long, happy

Linguaxe receptiva:
- far away.

 Pronunciación
- Practicar o son /s/diante de consoante como en strange e small

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre a súa familia
- Ler sobre as marabillas do mundo moderno.
- Escribir sobre un lugar sorprendente.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páxina 
53

Todas as actividades da unidade
utilizan a linguaxe como 
instrumento de comunicación: 
Ex. cantar The king isn ' t happy

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio de cancións.

 C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co 
mundo físico.

PB páxinas
57, 58

PB páxina 
59

Os alumnos len e responden a 
un concurso sobre lugares 
sorprendentes do mundo como 
por exemplo o Río Nilo, o Monte
Everest, o Lago Baikal ou o 
Salto Anxo.
Tamén len sobre as marabillas 
do mundo moderno: O deserto 
do Sahara, o túnel da Canle da 
Mancha, a Grande Muralla 

Curiosidade por 
aprender sobre 
accidentes 
xeográficos famosos 
en inglés.
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China, ou a antiga cidade de 
Petra.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páxina 
66

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com
Tamén completan o 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 páxinas
54-55

PB páxina 
56
PB páxina 
59

Educación para a Paz:
A importancia de comprender 
que o diñeiro e a riqueza non 
dan a felicidade.
Comprender a importancia da 
familia.
Educación Ambiental: 
Comprender a importancia de 
protexer o medioambiente para 
impedir que desaparezan as 
Marabillas do Mundo.

Comprender a 
importancia do amor 
por enriba do diñeiro.

Mostrar vontade de 
protexer o 
medioambiente.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina 
59

TN páxina 
177
AB páxina 
69

Os alumnos escriben sobre un 
lugar sorprendente para o seu 
Bugs project file.
Tamén recitan o Geography 
word rap
Referencias ao paxaro máis 
pequeno do mundo: "o colibrí 
zunzuncito" (bee hummingbird)

Gozar cos traballos 
artísticos e aprender 
cuestións culturais 
doutros países.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páxina 
60
AB páxinas
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
Vontade para seguir 
as rutinas
Mostrar unha actitude
positiva cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
56

Mostrar iniciativa para realizar 
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. recitar o Bugs Band 
Beta Rhythm

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 por ler sobre unha lenda (C6, C7, C8)
 Recoñecemento dos propios puntos fortes e débiles (C5, C6)
 Cooperación no traballo en grupo (C1, C5, C7, C8)
 Interese polo traballo dos demais (C5, C7, C8)
 Pracer por realizar investigacións para o seu Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (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 king isn ' t happy
- Bugs Band Beta Rhythm
- Geography word rap
Texto:
- The unhappy king.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Xeografía: Lugares sorprendentes (C3)

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: high, wide, rich, poor, deep, long. TN p178
 Actividade  extra:  escribir  todos  os  adxectivos  que  recorden  nun  tempo

determinado. TN p179
 Actividade extra: deletrear as súas palabras ao compañeiro. TN p182.
 Actividade extra: escribir tres frases comparando os compañeiros da súa clase. TN

p185
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 Actividade extra: representar un concurso de radio facendo preguntas sobre o seu
país. TN p187

 Actividade extra: Ler frases de tipo True or False acerca de lugaressorprendentes.
TN p190
 Actividade extra: intentar escribir as terminacións de certas palabras. TN p193
 Actividade extra: escribir cinco frases sobre lugares. TN p197.
 Actividade Opcional do DVD: Quiz time! and Bugs Question Time
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets
- Portfolio worksheets

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

- Language Guide Unit 7.
- Learning Diary 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
- End-of-End-of-3rd cycle test

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

The king isn ' t happy. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre as

marabillas do mundo moderno. 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 lugar sorprendente que coñezan. C1, C3, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
practican o son /s/diante de consoante. 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
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 Analizar  aspectos  sociais  dos  países  Anglosaxons,  comparando  lugares
sorprendentes deses países cos do propio país do alumno. 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
Save the trees!

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar equipamento de cámping (C1, C3, C7, C8)
 Escoitar e cantar unha canción e un rap (C1, C6)
 Escoitar e ler un conto (C1, C6, C8)
 Responder a preguntas sobre o conto (C1, C6, C8)
 Falar sobre plans futuros (C1, C7, C8)
 Escoitar e representar un pequeno diálogo (C1, C7, C8)
 Facer e responder preguntas sobre as regras no campo (C1, C3, C5, C7, C8)
 Escoitar e ler sobre formas de ser ecolóxico (C3, C5, C6)
 Escribir sobre un club ecolóxico para o seu Bugs project file (C1, C3, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e cantar a canción da Bugs Band: I love camping. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e ler o conto outra vez. L2
- Bug Phonics: Escoitar e xogar a un xogo de palmas. L2
- Bug Phonics: Escoitar e marcar o acento da palabra. L2
- Escoitar e dicir o Bugs Band Beta Rhythm. L3
- Escoitar e ler. Representar a obra. L3
- Escoitar e descubrir. L4
- Escoitar e marcar cun tick. L4
- Escoitar e ler. L5
- Escoitar e rodear cun círculo as respostas. L5
- Escoitar e completar. L6
- Escoitar e rodear cun círculo True ou False. L7

Falar
- Dicir o Cámping word rap. L1
- Xogar a un xogo de adiviñar. L1
- Cantar a canción da Bugs Band: I love camping. L2
- Verificar a comprensión do conto. L2
- Contestar a un cuestionario sobre o conto. L3
- Preguntar un compañeiro. Completar os diarios e escribir. L3
- Xogar ao Country Code game. L4
- Responder ás preguntas. L5
- Facer o Bugs revision quiz. L7
- Responder ás preguntas. L7
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Ler
- Ler as pistas e escribir as palabras. L1
- Ler e rodear True ou False. L2
- Ler e completar o blog da Bugs Band. L2
- Grammar Bug: Futuro con 'going to''. L3
- Rodear a palabra correcta. L3
- Ler sobre a fin de semana de Sporty e completar. L3
- Ler e contestar. L4
- Ler e escribir water, aluminium ou paper. L5
- Ler e completar. L5
- Ler e descubrir. L6
- Ler e relacionar. L6
- Fun Bug!. L6
- Ler e escribir sobre o seu club ecolóxico para o seu Bugs project file. L6
- Revisar o seu traballo. Despois, preparalo para incluilo no seu Bugs project file!.

L6
- Language guide: Repaso de Vocabulario e Gramática. L7

Escribir
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e revisar. L1
- Completar os sinais. L4
- Completar a táboa. Escribir sobre o seu club ecolóxico. L6
- Escribir as palabras usando os verbos dados. L6
- Escribir sobre o seu club ecolóxico. L6
- Escribir as palabras. L7
- Escribir a palabra que falta. Ordenar as frases do conto. L7
- Escribir as palabras que faltan. L7
- Observar o diario de Cool. Escribir sobre a súa fin de semana. L7

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I ‘ve got my...
- What are you going to do tonight / tomorrow / at the weekend? I 'm going to... /

I 'm not going to...
- I 'm / he 's / She 's / They ' re going to go camping / live in a tree
- I can bring / organise / buy...

 Vocabulario

Linguaxe principal que utilizan os alumnos:
- camping stove, rucksack, penknife, tent, sleeping bag, rope
- turn off the tap, save energy
- Use the bins, walk on the paths, look at the flowers, pick up your litter
- Don ' t play music loudly / climb trees / pick the flowers / throw litter in the

lake / forest
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- recycle, reuse, choose a monitor, bin, aluminium, drinks can
- to climb
- local, meeting, a lot of people
- 1,000 years old
- What are we going to do?
- I ‘ve got a plan!
- buy a birthday cake, bring food, bring some CDs

Linguaxe reciclada:
- watch  TV,  send  an  email,  dance  to  music,  play  computer  games,  read  a

magazine, go canoeing, go to the sports centre, play tennis
- the oldest tree, beautiful
- wanted, packed, climbed, made, started, helped, read, filmd, lived, talked, spent
- food, newspaper, TV
- write, turn off, use, have a bath / shower
- school, pupils

Linguaxe receptiva:
- What a great tree house!
- spend money on research
- a man from the wood company
- waste water, destroy the habitat
- compost, fuel, panel, water, crop, generator, sunlight
- to cut down, to spend, to research, to come down

 Pronunciación
- Comparar a acentuación de palabras como en penknife, today e important

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Escoitar e cantar cancións e raps.
- Falar sobre as súas propias formas de ser ecolóxicos.
- Ler sobre maneiras de protexer o medio.
- Escribir sobre un club ecolóxico.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en
comunicación 
lingüística.

PB páxina 
61

Todas as actividades da unidade
utilizan a linguaxe como 
instrumento de comunicación: 
Ex. Cantar I love camping

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio de cancións.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia no
coñecemento e 
a interacción co 
mundo físico.

PB páxinas
66, 67

Os alumnos len sobre maneiras 
de ser ecolóxico como por 
exemplo reciclar, non malgastar 
a auga e utilizar papel reciclado.
Tamén len sobre como protexer 
o medio utilizando enerxía solar,
usando compost orgánico ou 
reciclando auga de chuvia.

Curiosidade por 
aprender sobre 
cuestións ambientais 
en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

AB páxina 
76

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com
Tamén completan o The 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 páxina 
61- 68

Educación Ambiental:
Comprender a importancia de 
practicar actitudes ecolóxicas 
para protexer o medioambiente.

Mostrar vontade de 
seguir condutas 
ambientais.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina 
67

TN páxina 
200

Os alumnos escriben sobre o 
seu club ecolóxico para o seu 
Bugs project file.
Tamén recitan o Camping word 
rap

Gozar cos traballos 
artísticos e aprender 
cuestións culturais en 
inglés.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

Multi ROM

PB páxina 
68
AB páxinas
82, 83, 84

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 8

Mostrar interese por 
aprender inglés
Vontade para seguir as 
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 páxina 
64

Mostrar iniciativa para realizar 
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. recitar o Bugs Band 
Beta Rhythm

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 falar sobre plans futuros (C1, C7, C8)
 Desenvolver a conciencia ambiental (C3, C5)
 Cooperación no traballo en grupo e respecto polos demais (C5, C6)
 Confianza na súa propia capacidade de comunicar en inglés (C1, C7, C8)
 Pracer por realizar investigacións para o seu Bugs project file (C1, C4, C7, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (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 love camping
- Bugs Band Beta Rhythm
- Cámping word rap.
Texto:
- The woman who saved the trees in Lakeside forest.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Maneiras de ser ecolóxico (C3, C5)
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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: pick up litter, take bottles home to recycle, don ' t play

loud music, don ' t climb trees, don ' t pick flowers, walk on the paths. TN p201
 Actividade extra: debuxar outro obxecto que levarían de acampada. TN p202
 Actividade extra: revisar a súa ortografía. TN p206
 Actividade extra: escribir dúas estrofas máis do Bugs Band Beta Rhythm. TN p209
 Actividade extra: escribir/debuxar sinais para manter o colexio e o patio limpos.
TN p211
 Actividade extra: escribir as palabras nos ocos. TN p214
 Actividade extra: escribir cinco cousas que se poden reciclar na súa clase. TN
p217
 Actividade extra: escribir sobre o que Dave vai facer o sábado. TN p220
 Actividade Opcional do DVD: Cámping adventure! and Bugs Question Time
 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Avaliación de cada alumno
- Class assessment sheet
- Self-evaluation worksheets
- Portfolio worksheets

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

- Language Guide Unit 8.
- Learning Diary 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
- End-of-End-of-3rd cycle test
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar a

canción I love camping. C1, C3, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

actitudes ecolóxicas. 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 o conto e o repiten. C1, C6, C8

 Escribir palabras coa axuda de modelos e cun obxectivo específico, como por
exemplo escribir sobre un club ecolóxico. C1, C5, C6, C8

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
comparan a acentuación das palabras. 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  as  actitudes
ecolóxicas neses 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
Christmas and New Year

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar vocabulario relacionado co Nadal (C1, C6, C8)
 Ler sobre o Nadal e o Ano Novo en Reino Unido (C1, C6, C7, C8)
 Escribir sobre o Nadal no seu país (C1, C6, C7, C8)
 Escoitar e cantar unha panxoliña (C1, C6)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción da Bugs Band: Merry Christmas.

Falar

- Cantar a canción da Bugs Band: Merry Christmas.

Ler
- Ler e descubrir.
- Ler e rodear True ou False.

Escribir
- Xogar a un xogo de palabras sobre o Nadal e o Ano Novo.
- Escribir sobre o Nadal no seu país.
- Escribir as palabras que faltan na canción. Escoitar e revisar.
- Facer un mini libro de Nadal.

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- We ' re making, putting, wrapping, going, sending, getting...

 Vocabulario
Linguaxe principal que utilizan os alumnos:

- Christmas Day, Christmas Eve, New Year 's Eve
- carol singing.
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Linguaxe reciclada
- decorations, Christmas cake, tree, lights, cards, presents, roast turkey, parties,

celebrate
- Merry Christmas
- Happy New Year
- It is on 25th December

Linguaxe receptiva:
- get ready
- traditional
- at the beginning of...
- appeared.

 Pronunciación
- Os alumnos practican a súa pronunciación mentres escoitan a  canción Merry

Christmas.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- Falar e ler sobre Christmas
- Escribir sobre as súas propias experiencias do Nadal.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina
69

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

Mostrar interese por 
aprender inglés por 
medio 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.bugsworld.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 páxina
69

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar as
celebración tradicionais 
doutras culturas como por 
exemplo o Nadal.

Mostrar respecto 
cara a todo o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina
69

Os alumnos len textos con 
referencias culturais sobre o 
Nadal en Reino Unido.

Mostrar curiosidade 
cara ao xeito en que 
os británicos 
celebran as súas 
festividades.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB páxina
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
223

Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. xogar a Christmas 
and New Year word 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 por descubrir cousas sobre o Nadal e o Ano Novo en Reino Unido (C5,

C6, C7, C8)
 Conciencia  de  que  a  xente  celebra  o  Nadal  e  o  Ano  Novo  de  diferentes

maneiras (C5, C6)
 Pracer por falar sobre o que eles fan en Nadal e Ano Novo (C1, C5, C6, C7, C8)
 Aceptación das diferenzas culturais (C5, C6)

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: O Nadal e o Ano Novo en Reino Unido (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: Facer un xogo de mímica. TN p225.

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 Merry Christmas. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de xeito oral, lendo

textos relacionados co Nadal en Reino Unido. 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 a canción. C1, C3, C6, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, comparando a celebración do
Nadal no Reino Unido coa propia. C1, C3, C5, C6

 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
Valentine 's Day

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar vocabulario relacionado con San Valentín (C1, C6, C8)
 Ler sobre San Valentín (C1, C6, C7, C8)
 Facer un "adiviñador" de San Valentín (C6, C7, C8)
 Xogar co "adiviñador" (C1, C6)
 Escribir unha mensaxe de San Valentín (C1, C5, C6)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e ler.

Falar

- Responder a preguntas sobre San Valentín para que sexan certas para eles.

Ler
- Ler e contestar.

Escribir
- Xogar a un xogo de palabras de San Valentín.
- Ordenar e escribir as preguntas.
- Escribir unha mensaxe de San Valentín.
- Facer un "adiviñador" de San Valentín.

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- lived, named, sent, loved, signed, died

 Vocabulario
Linguaxe principal que utilizan os alumnos:

- send, receive, cards, messages, presents
- love, friendship, friends
- It is celebrated
- text message
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Linguaxe reciclada
- Dates

Linguaxe receptiva:
- Fold down / inwards / in half... along the dotted lines
- ... under each flap
- push together
- roses, violets, sweet

 Pronunciación
- Os alumnos practican a súa pronunciación mentres xogan a un xogo de palabras

sobre San Valentín.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Falar sobre San Valentín.
- Ler sobre a historia de San Valentín
- Escribir unha mensaxe.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

AB páxina
94

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Escribir 
unha mensaxe de San 
Valentín

Mostrar interese por 
aprender inglés
Gozar aprendendo 
sobre celebración 
tradicionais.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB páxina
70

Referencias á historia de San 
Valentín.

Mostrar curiosidade 
por aprender a 
historia das 
celebración 
británicas.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

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

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

PB páxina
70

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar as
celebración tradicionais como 
a de San Valentín.

Mostrar respecto 
cara a todo o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

PB páxina
70

Facer un "adiviñador" de San 
Valentín

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB páxina
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
227

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

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

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Pracer por celebrar San Valentín en inglés (C5, C6, C7, C8)
 Diversión ao elaborar un "adiviñador" (C6, C7)
 Comparación entre celebración (C5, C6, C7)
 Recoñecemento das calidades positivas dos demais (C5, C6)

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: A festividade de San Valentín (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
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 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Actividade extra: copiar a súa mensaxe de San Valentín nunha tarxeta. TN p229.

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 xogar a

un xogo de palabras de San Valentín. C1, C5, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre a

historia de San Valentín. 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 texto sobre San Valentín. C1, C6, C8

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, comparando a celebración de
San Valentín neses países coa súa propia experiencia. C1, C3, C5, C6

 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
April Fool 's Day

OBXECTIVOS

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

 Identificar vocabulario relacionado con April Fool 's Day (C1, C6, C8)
 Ler sobre April Fool ' s Day en todo o mundo (C1, C6, C7, C8)
 Escribir unha historia sobre April Fool 's Day (C1, C6, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e ler.

Falar

- Gastar unha broma a un amigo en April Fool ' s Day.

Ler
- Ler e descubrir.
- Ler e rodear True ou False.
- Ler e completar.

Escribir
- Xogar a un xogo de palabras de April Fool ' s Day.
- Escribir a súa propia historia de April Fool ' s.

Coñecemento da lingua a través do uso
Coñecementos lingüísticos:

 Vocabulario
Linguaxe principal que utilizan os alumnos:

- play tricks on...
- false stories
- picture of a fish
- stick / put... on people 's backs
- finish

Linguaxe reciclada
- Dates and times
- spaghetti, ravioli, cornflakes, plants, trees, water
- read
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Linguaxe receptiva:
- a few drops of water
- collect the cornflakes every April
- It takes about two years

 Pronunciación
- Os alumnos practican a súa pronunciación mentres xogan a un xogo de palabras

de April Fool ' s Day.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Escoitar e ler sobre a celebración de April Fool ' s Day no mundo.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina
71

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex.
Escoitar as noticias de prensa
sobre April Fool ' s Day.

Mostrar interese por 
aprender inglés

Gozar aprendendo 
sobre celebración 
tradicionais.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción co
mundo físico.

PB páxina
71

Referencias a April Fool 's 
Day en distintos países como 
por exemplo en Reino Unido, 
Francia ou España.

Mostrar curiosidade 
cara ás celebración 
noutros países.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páxina
71

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar as
celebración tradicionais como 
a de April Fool ' s Day.

Mostrar respecto 
cara a todo o mundo.

C6 Competencia 
artística e 
cultural.

AB páxina
95

Escribir a súa propia historia 
de April Fool ' s.

Gozar aprendendo 
cuestións culturais e 
realizando traballos 
artísticos en inglés.
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C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB páxina
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
231

Mostrar iniciativa para realizar
as rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. xogar a un xogo 
de palabras de April Fool 's 
Day

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 por facer indagacións sobre a celebración de April Fool ' s Day (C5, C6,

C7, C8)
 Conciencia de que hai moita xente que celebra April Fool 's Day (C5, C6)
 Pracer por ler as historias dos compañeiros (C1, C5, C6, C7)

CONTIDOS INTER CURRICULARES
 Ciencias Sociais: April Fool 's Day 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.
 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: copiar a súa historia sobre April Fool ' s nun papel. TN p233

AVALIACIÓN
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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 xogar a

un xogo de palabras sobre April Fool ' s Day. C1, C6, C8
 Ler e identificar palabras simples previamente introducidas de xeito oral, sobre

April Fool ' s Day en 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 dúas noticias de prensa sobre historias relacionadas coa celebración de
April Fool ' s Day. C1, C3, C6, C8 

 Analizar aspectos sociais dos países Anglosaxons, comparando a celebración de
April Fool 's Day neses países coa súa propia experiencia. 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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

 b

 f

 B1.1. Estratexias de 
comprensión:

 Mobilización de información 
previa sobre tipo de tarefa e 
tema.

 Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión ao 
mesmo.

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais).

 Formulación de hipótese sobre 
contido e contexto.

 Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos.

 Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos
elementos.

 B1.2. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: interese pola 
pronuncia coidada, polo ritmo, 
pola entoación e pola 
acentuación adecuadas, tanto 
nas participacións orais como 
nas imitacións, recitacións e 
dramatizacións.

 B1.1. Identificar o sentido xeral,
a información esencial e os 
puntos principais en textos 
orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas 
simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con 
claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns 
predicibles ou relativos a áreas 
de necesidade inmediata nos 
ámbitos persoal, público e 
educativo, sempre que as 
condicións acústicas sexan 
boas e non distorsionen a 
mensaxe, que se poida volver 
escoitar o devandito ou pedir 
confirmación e conte con apoio 
visual ou cunha clara referencia
contextual.

 B1.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos principais
do texto.

 B1.3. Utilizar as indicacións do 
contexto e da información 
contida no texto para facerse 
unha idea dos significados 
probables de palabras e 
expresións que se descoñecen.

 B1.4. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos e 
recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais
relacionados con estes.

 PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos 
que lle interesan (xogos, ordenadores,
CD etc.).

 PLEB1.2. Comprende mensaxes e 
anuncios públicos que conteñan 
instrucións, indicacións ou outro tipo 
de información (por exemplo, 
números, prezos, horarios, nunha 
estación ou nuns grandes almacéns).

 PLEB1.3. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos).

 PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar
na súa presenza (por exemplo, nunha 
tenda, nun tren).

 PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición dun
obxecto ou un lugar.

 PLEB1.6. Comprende as ideas 
principais de presentacións sinxelas e 
ben estruturadas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc.), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta 
e clara. 

 PLEB1.7. Comprende o sentido xeral 
e o esencial e distingue os cambios 
de tema de programas de televisión 
ou doutro material audiovisual e 
multimedia dentro da súa área de 
interese (p. e. nos que se entrevista a 
mozos e mozas ou personaxes 
coñecidos ou coñecidas sobre temas 
cotiás (por exemplo, o que lles gusta 
facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos 
etc.).

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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 i

 B2.1. Estratexias de produción:

 Planificación

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

 Adecuar o texto á persoa 
destinataria, contexto e canle, 
aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso 
adecuados a cada caso.

 Execución

 Expresar a mensaxe con 
claridade, coherencia, 
estruturándoo adecuadamente 
e axustándose, se é o caso, 
aos modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto.

 Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (facer 
concesións no que realmente 
lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os 
recursos dispoñibles.

 Apoiarse en tirar o máximo 
partido dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
prefabricada etc.).

 Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais.

Lingüísticos

 Modificar palabras de 
significado parecido.

 Definir ou parafrasear un termo
ou expresión.

Paralingüísticos e paratextuais

 Pedir axuda.

 Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar accións 
que aclaran o significado.

 Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal, proxémica).

 Usar sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais.

 B2.1. Participar de maneira 
simple e comprensible en 
conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo 
de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre 
temas moi familiares (un 
mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e 
actividades, gustos e opinións),
nun rexistro neutro ou informal, 
utilizando expresións e frases 
sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores 
básicos, aínda que en ocasións
a pronuncia non sexa moi clara,
sexan evidentes as pausas e 
titubeos e sexa necesaria a 
repetición, a paráfrase e a 
cooperación da persoa 
interlocutora para manter a 
comunicación. 

 B2.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos moi 
breves e sinxelos, utilizando, p. 
e., fórmulas e linguaxe 
prefabricado ou expresións 
memorizadas, ou apoiando con
xestos o que se quere 
expresar.

 B2.3. Articular, de maneira polo 
xeral comprensible pero con 
evidente influencia da primeira 
ou outras linguas, un repertorio 
moi limitado de patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos, 
adaptándoos á función 
comunicativa que se quere 
levar a cabo.

 B2.4. Facerse entender en 
intervencións breves e sinxelas,
aínda que resulten evidentes e 
frecuentes os titubeos iniciais, 
as vacilacións, as repeticións e 
as pausas para organizar, 
corrixir ou reformular o que se 
quere dicir.

 B2.5. Interactuar de maneira 
moi básica, utilizando técnicas 
moi simples, lingüísticas ou non
verbais (p. e. xestos ou 
contacto físico) para iniciar, 
manter ou concluír unha breve 
conversa. 

 PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar 
a outras persoas; dar información 
básica sobre si mesmo, a súa familia 
e a súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir 
brevemente e de maneira sinxela a 
súa habitación, o seu menú preferido, 
o aspecto exterior dunha persoa, ou 
un obxecto; presentar un tema que lle 
interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non 
lle gusta e dar a súa opinión)usando 
estruturas sinxelas e cunha pronuncia 
e entoación comprensible.
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 B2.2. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: interese pola 
pronuncia coidada, polo ritmo, 
pola entoación e pola 
acentuación adecuadas.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 i

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:

 Mobilización de información 
previa sobre tipo de tarefa e 
tema.

 Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión ao 
mesmo.

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais).

 Formulación de hipótese sobre 
contido e contexto.

 Inferencia e formulación de 

 B3.1. Identificar o tema, o 
sentido xeral, as ideas 
principais e información 
específica en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e 
nos que o tema tratado e o tipo 
de texto resulten moi familiares,
cotiáns ou de necesidade 
inmediata, a condición de que 
se poida reler o que non se 
entendeu, que se poida 
consultar un dicionario e conte 
con apoio visual e contextual. 

 B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 

 PLEB3.1. Comprende instrucións, 
indicacións, e información básica en 
notas, letreiros e carteis en rúas, 
tendas, medios de transporte, 
cinemas, museos, colexios, e outros 
servizos e lugares públicos.

 PLEB3.2. Comprende información 
esencial e localiza información 
específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, 
catálogos, listas de prezos, anuncios, 
guías telefónicas, publicidade, folletos 
turísticos, programas culturais ou de 
eventos etc.

 PLEB3.3. Comprende 
correspondencia (SMS, correos 
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hipótese sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos.

 Reformulación de hipótese a 
partir da comprensión de novos
elementos.

 B3.2. Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe 
non verbal. 

 B3.3. Funcións comunicativas:

 Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos, 
invitacións.

 Expresión da capacidade, o 
gusto, a preferencia, a opinión, 
o acordo ou desacordo, o 
sentimento, a intención.



adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos principais
do texto.

 B3.3. Inferir do contexto e da 
información contida no texto os 
significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen.

 B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. 
e. ☺, @, ₤), e identificar os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados con estes.

electrónicos, postais e tarxetas) breve 
e sinxela que trate sobre temas 
familiares como, por exemplo, un 
mesmo, a familia, a escola, o tempo 
libre, a descrición dun obxecto ou un 
lugar, a indicación da hora e o lugar 
dunha cita etc.

 PLEB3.4. Comprende o esencial e os 
puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e 
mozos que traten temas que lle sexan
familiares ou sexan do seu interese 
(deportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador).

 PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes 
principais, a condición de que a imaxe
e a acción conduzan gran parte do 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics etc.).

 PLEB3.6. Emprega de forma axeitada 
os signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤).

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

 b

 f

 i

 B4.1 Estratexias de produción:

 Planificación:

 Mobilizar e coordinar as 
propias competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar
eficazmente a tarefa (repasar 
que se sabe sobre o tema, que
se pode ou se quere dicir etc.).

 Localizar e usar 
adecuadamente recursos 

 B4.1. Construír, en papel ou en 
soporte electrónico, textos moi 
curtos e sinxelos, compostos 
de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro ou informal, 
utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas básicas e os 
principais signos de 
puntuación, para falar de si 
mesmo/a, da súa contorna 
máis inmediata e de aspectos 

 PLEB4.1. Completa un breve 
formulario ou unha ficha cos seus 
datos persoais (por exemplo, para 
rexistrarse nas redes sociais, para 
abrir unha conta de correo electrónico 
etc.).

 PLEB4.2. Escribe correspondencia 
persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as grazas, felicita a 
alguén, fai unha invitación, dá 
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lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, 
obtención de axuda etc.).









 Execución:

 Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto.

 Reaxustar a tarefa (emprender 

da súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles.

 B4.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas para 
producir textos escritos moi 
breves e sinxelos, p. e. 
copiando palabras e frases moi 
usuais para realizar as funcións
comunicativas que se 
perseguen.

instrucións, ou fala de si mesmo/a e 
da súa contorna inmediata (familia, 
amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e 
lugares) e fai preguntas relativas a 
estes temas.

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL

 b

 f

 B5.1. Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe 
non verbal, así como a 
realidade plurilingüe e 
multicultural da propia 
contorna.

 B5.2 Funcións comunicativas:

 Saúdos e presentacións, 
desculpas,agradecementos, 
invitacións.

 PLEB5.1. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición dun
obxecto ou dun lugar.

 PLEB5.2. Desenvólvese en 
transaccións cotiás (p. e. pedir nunha 
tenda un produto e preguntar o 
prezo).

 PLEB5.3. Participa en conversas cara 
a cara ou por medios técnicos 
(teléfono, Skype) nas que se 
establece contacto social (dar as 
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 Expresión da capacidade, o 
gusto, a preferencia, a opinión, 
o acordo ou desacordo, o 
sentimento, a intención.

 Descrición de persoas, 
actividades, lugares, obxectos, 
hábitos, plans.

 Narración de feitos pasados 
remotos e recentes.

 Petición e ofrecemento de 
axuda, información, 
instrucións, obxectos, opinión, 
permiso.

 Establecemento e mantemento
da comunicación.

 B5.3. Estruturas sintáctico-
discursivas:

 Expresión de relacións lóxicas: 
conxunción (and); disxunción 
(or); oposición (but); causa 
(because); finalidade (to- 

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, sobre
a vida cotiá (hábitos, horarios, 
actividades ou celebracións), 
condicións de vida (vivenda, 
contorna), relacións 
interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares), 
comportamento (xestos 
habituais, uso da voz ou 
contacto físico) e convencións 
sociais (normas de cortesía), e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
comprensión adecuada do 
texto.

 B5.2. Recoñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
produción oral e escrita 

grazas, saudar, despedirse, dirixirse a 
alguén, pedir desculpas, presentarse, 
interesarse polo estado de alguén, 
felicitar a alguén), se intercambia 
información persoal e sobre asuntos 
cotiás, se expresan sentimentos, se 
ofrece algo a alguén, se pide prestado
algo, queda con amigos e amigas ou 
se dan instrucións (p. e. como se 
chega a un sitio con axuda dun 
plano).

 PLEB5.4. Participa nunha entrevista, 
p. e. médica nomeando partes do 
corpo para indicar o que lle doe.

 PLEB5.5. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas que
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas.
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