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1. PRESENTACIÓN DO PROXECTO. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A presente programación didáctica corresponde ao sexto curso de educación primaria para o ensino 

da lingua inglesa. Elaborouse a partir da reflexión teórica sobre as directrices lexislativas 

baseándose na Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, e no 

Real Decreto 686/2014, do 23 de abril, a transformación do sistema educativo, a globalización e o 

impacto das novas tecnoloxías. 

 

Precisamente a demanda do uso das tecnoloxías, o papel activo do alumno no proceso de 

aprendizaxe e o aprender facendo, quedan reflectidos no noso proxecto cunha incorporación 

significativa de material dixital interactivo. 

 

O obxectivo do noso proxecto foi elaborar un documento práctico no que se agrupan diversos 

aspectos como: que debe aprender o alumno (contidos), en que orde (secuencia), como 

(metodoloxía), e con que medios (material didáctico), xunto coa formulación da atención á 

diversidade do alumnado, o tratamento das competencias, e a enumeración dos criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables. 

 

Con este fin, o documento recolle os elementos do currículo establecidos pola Administración para o 

sexto curso de lingua estranxeira na educación primaria, a proposta curricular para en canto ao 

tratamento das competencias clave segundo a recomendación do Parlamento Europeo e do Consello 

do 18 de decembro de 2006 sobre as competencias para a aprendizaxe permanente, o tratamento da 

atención á diversidade, o proceso de avaliación, e a metodoloxía e material didáctico. 

 

En canto a contextualización no que se refire á asignatura de inglés, o noso colexio CEP Pedro 

Caselles Beltrán consta de dúas aulas de inglés na primeira planta. Ambas clases son bastante 

amplas e dispoñen de ordenador, cañón, reproductores de CDs e unha pequena biblioteca de aula. 

 

Os grupos oscilan entre un mínimo 11 ata un máximo de 22 alumnos/as por aula. O noso colexio é 

un centro Edixgal. 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

A contribución da área de Lingua Estranxeira ao desenvolvemento das diferentes competencias clave 

levarase a cabo de forma sistemática a través da lectura, exposición e presentación dos contidos. Ao 

longo das diferentes unidades traballarase a expresión e comprensión, fomentando que o alumnado se 

exprese oralmente e por escrito en inglés. Se aplicarán os diferentes estándares de aprendizaxe que 

corresponden ás diferentes competencias. A continuación especifícase como o alumnado pode 

mellorar no aprendizaxe do inglés a través das diferentes competencias. 

 

Comunicación lingüística-CCL 

- Utilizar a  linguaxe como instrumento de comunicación. 

- Utilizar a linguaxe e como instrumento de aprendizaxe e de autorregulación do pensamento. 

- Fomentar as relacións construtivas cos demais e co entorno. 

- Aprender a comunicarse.  

- Establecer lazos con outras persoas e achegarnos a outras culturas. 

 

Competencia dixital CD 

-Iniciarse no uso do ordenador. 
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-Nomear as partes do ordenador. 

- Buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento.  

-Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como un elemento esencial para 

informarse e comunicarse.  

- Utilizar recursos tecnolóxicos para resolver problemas de modo eficiente e ter unha actitude crítica e 

reflexiva na valoración da información de que se dispón.  

 

Aprender a aprender 

- Iniciarse na aprendizaxe. 

- Ser capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo..  

 -Admitir unha diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e atopar motivación para 

buscalas dende diversos enfoques metodolóxicos. En suma, implica a xestión das propias capacidades 

dende unha óptica de procura de eficacia e o manexo de recursos e técnicas de traballo intelectual 

 

Conciencia e expresións culturais-CCEC 

-Coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, 

utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural 

dos pobos. 

-Percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da 

cultura.  

 

Competencias sociais e cívicas 

- Vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía 

democrática nunha sociedade cada vez máis plural.  

- Relacionarse cos demais, cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos. 

- Aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, persoal e dos outros. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Manifestar certa autonomía na observación, planificación e execución de accións e tarefas e ter 

iniciativa na toma de decisións. 

-Coñecer e aplicar estratexias para estudar e traballar de forma eficaz individualmente e en equipo 

amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

 

 

3.  OBXECTIVOS 

 

Os obxectivos defínense como os logros que o alumno debe alcanzar ao finalizar o proceso 

educativo, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas a 

tal fin. 

 

O ensino da lingua estranxeira contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades que lles 

permitan: 

 

▪ Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, 

prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o 

pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

▪ Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no estudo, así 

como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 

creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 
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▪ Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade 

de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con 

discapacidade. 

▪ Adquirir a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 

sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

▪ Expresarse oralmente en situacións sinxelas e habituais, utilizando procedementos verbais e non 

verbais e adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

▪ Escribir textos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados na aula e coa axuda de 

modelos. 

▪ Ler de forma comprensiva como fonte de satisfacción persoal e para extraer información de acordo 

cunha finalidade previa. 

▪ Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos os medios ao seu alcance, incluídas as novas 

tecnoloxías, para obter información e comunicarse en lingua estranxeira. 

▪ Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento 

entre persoas de procedencias e culturas diversas. 

▪ Manifestar unha actitude receptiva, interesada e de confianza na propia capacidade de aprendizaxe e 

de uso da lingua estranxeira. 

▪ Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación e entoación, así como estruturas lingüísticas e 

aspectos léxicos da lingua estranxeira e usalos como elementos básicos da comunicación. 

 

 

4. CONTIDOS 

 

Os contidos son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao 

logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa e á adquisición de competencias.  

 

Para o sexto curso de educación primaria na área de lingua inglesa os contidos definidos para cada un 

dos bloques segundo o Decreto 105/2014  do 4 de setembro son: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1. Estratexias de comprensión de textos orais: 

o Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema.   

o Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo.   

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

o Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.   

o Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

o Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.   

 

3. Funcións comunicativas: 

o Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións. 
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o Expresión da capacidade, o gusto, a preferencia, a opinión, o acordo ou desacordo, o 

sentimento, a intención. 

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

o Narración de feitos pasados remotos e recentes. 

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

o Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas:  

o Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and) disxunción (or), oposición (but); causa 

(because); finalidade (to infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 

(than); the biggest). * And 

o Relacións temporais (when; before; after). * When 

o Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

o Exclamación (How + Adj., e. g. *How nice!; exclamatory sentences, e.  g. I love salad!). 

o Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing, No (+ negative 

tag)). * Not 

o Interrogación (Wh questions, Aux. Questions). * Who/ What 

o Expresión do tempo: * presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going to; will). 

o Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); * capacidade (can); 

posibilidade (may); * necesidade (must; need); obrigación (have (got) to; * imperative); * 

permiso (can; may) intención (going to; will). 

o  Expresión da existencia (there is/are); * a entidade (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); a cualidade ((very +) Adj.).  

o Expresión da cantidade (singular/plural; * cardinal three digits cardinal numerals up to four 

digits; * ordinal 19th ordinal numerals up to two digit. Quantity: all, many, * a lot, some, / a 

few, (a) little, more, much, half, a bottle, a cup, a glass, a  piece. Degree: * very, / too, 

enough). 

o Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, * position, distance, motion, * 

direction, * origin and arrangement).  

o Expresión do tempo * (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. * half an hour, summer); 

indications of time * (e. g. now, tomorrow (morning)): duration (e. g. for two days); * 

anteriority (before); * posteriority (after); sequence (first…then); simultaneousness (at the 

same time); frequency (e. g. sometimes, on Sundays). 

o Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, * well). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e 

contorna; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e actividades 

comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; medio ambiente, clima e 

contorna natural; e tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

1. Estratexias de produción de textos orais: 

 

Planificación  

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

básica.  

o Adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle, aplicando o rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso.  

 

Execución  

o Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoa adecuadamente e axustándose, 

no seu caso, aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto.   

o 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.   

o Apoiarse en  sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 

‘prefabricada’, etc.).  

o Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 

paratextuais:  

 

Lingüísticos  

o Modificar palabras de significado parecido.  

o Definir ou parafrasear un termo ou expresión.  

 

Paralingüísticos e paratextuais 

o Pedir axuda.   

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

o Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais…) 

 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.   

 

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. 

• 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. 

 

4. Estruturas sintáctico discursivas: 

o Expresión de relacións lóxicas:*  conxunción (and), disxunción (or), oposición (but); * causa 

(because); finalidade (to infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 

(than); the biggest).  



7 

 

o Relacións temporais*  (when; before; after). 

o Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

o Exclamación (How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e.  g. I love salad!). 

o Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing). 

o Interrogación (Wh questions, Aux. Questions). * Who / what 

o Expresión do tempo:*  presente (simple present); pasado (past simple); futuro (going to; will). 

o Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); * capacidade (can); * 

posibilidade (may); necesidade (must; need); obrigación (have (got) to; imperative); * permiso 

(can; may) intención (going to; will). 

o Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); a cualidade ((very +) Adj.).  

o Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals 

up to two digit. Quantity: all, many, a lot, some, a few, (a) little, more, much). 

o Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).  

o Expresión do tempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer); 

indications of time (e. g. now, tomorrow (morning)): duration (e. g. for two days); anteriority 

(before); posteriority (after); sequence (first…then), simultaneousness (at the same time); 

frequency (e. g. sometimes, on Sundays). 

o Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (produción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e 

contorna; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e actividades 

comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; medio ambiente, clima e 

contorna natural; e tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estratexias de comprensión de textos orais: 

o Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema.   

o Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo.   

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

o Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.   

o Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

o Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.   

 

3. Funcións comunicativas: 

• Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións. 
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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. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

o Expresión de relacións lóxicas: * conxunción (and); disxunción (or);  * oposición (but); causa 

(because); finalidade (to infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 

(than); the biggest).  

o Relacións temporais*  (when; before; after). 

o Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

o Exclamación (How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e.  g. I love salad!). 

o Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing).  

o Interrogación (Wh questions, Aux. Questions). * Who/What 

o Expresión do tempo: presente (simple present); pasado (past simple;); futuro (going to; will). 

o Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (* present / and past continuous); * 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start –ing); terminativo 

(finish –ing).   

o Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences);*  capacidade (can); * 

posibilidade (may); * necesidade (must; need); obrigación (have (got) to; imperative);*  

permiso (can; may) intención (going to; will). 

o Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives) ; a cualidade ((very +) Adj.).  

o Expresión da cantidade * (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal 

numerals up to two digit. Quantity: all, many, a lot, some, a few. 

o Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, * position, distance, motion, * 

direction, * origin and arrangement).  

o Expresión do tempo*  (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer); 

indications of time (e. g. now, tomorrow (morning)): duration (e. g. for two days); * 

anteriority (before); * posteriority (after); sequence (first…then), simultaneousness (at the 

same time); frequency (e. g. sometimes, on Sundays). 

o Expresión do modo (Adv. of manner, e. g.  * slowly, well). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e 

contorna; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e actividades 

comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; medio ambiente, clima e 

contorna natural; e tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

6. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

1. Estratexias de produción de textos escritos: 

 

Planificación   

o 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.).  

o Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 

gramática, obtención de axuda, etc.).   

 

Execución  

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

o 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.   

o Apoiarse en sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 

‘prefabricada’, etc.). 

 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 

 

3. Funcións comunicativas: 

1. Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións. 

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

sentimento, a intención. 

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

4. Narración de feitos pasados remotos e recentes. 

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

6. Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

o Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or), oposición (but); causa 

(because); finalidade (to infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 

(than); the biggest).  

o Relacións temporais (when; before; after). 

o Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

o Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

sentences, e.  g. I love salad!). 

o Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing, No (+ negative 

tag)).  

o Interrogación (Wh questions, Aux. questions). 

o Expresión do tempo: presente (simple present); pasado (past simple; present perfect); futuro 

(going to; will). 

o Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start –ing); terminativo 

(finish –ing).   
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o Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); posibilidade 

(may); necesidade (must; need); obrigación (have (got) to; imperative); permiso (can; may) 

intención (going to; will). 

o Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); a cualidade ((very +) Adj.).  

o Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals 

up to two digit. Quantity: all, many, a lot, some, a few, (a) little, more, much, half, a bottle, a 

cup, a glass, a piece. Degree: very, too, enough). 

o Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).  

o Expresión do tempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer); 

indications of time (e. g. now, tomorrow (morning)): duration (e. g. for two days); anteriority 

(before); posteriority (after); sequence (first…then), simultaneousness (at the same time); 

frequency (e. g. sometimes, on Sundays). 

o Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (produción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e 

contorna; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e actividades 

comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; medio ambiente, clima e 

contorna natural; e tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

6. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 

 

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.  

 2.  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. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

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

-Narración de feitos presentes. 

-Narración de feitos pasados. 

-Narración de feitos futuros (going to) 

3.  Estruturas sintáctico-discursivas:  

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

finalidade (to- infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the 

biggest).  

- Relaciones temporais (when, before, after)  

Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Negación (negative sentences with not, never, non (Adj.), nobody, nothing; Non (+ negative tag)).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
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- Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, demonstratives); a 

calidade ((very +) Adj.). 

 – Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to 

two digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a 

bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement).  

- Expresión do tempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and 

indications (e. g. now, tomorrow…) etc. 

4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorna; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; medio 

ambiente, clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e a comunicación.  

 

 

5.  CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES  E GRAO 

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Os estándares de aprendizaxe quedan incluídos como parte do currículo na Lei Orgánica para a 

mellora da calidade educativa. Defínense como especificacións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o que os alumnos/as 

deben saber e saber facer en relación con cada materia. Deben ser observables, medibles e avaliables, 

e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. 

Para o sexto curso de educación primaria na área de lingua inglesa os estándares de aprendizaxe  

según o decreto 105/2014 do 4 de setembro definidos para cada un dos bloques son:  

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1. Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que lle interesan (xogos, 

ordenadores, CDs, etc.).   

2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo 

de información (p. ex., números, prezos, horarios, nunha estación ou nuns grandes almacéns).  

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

avisos).   

4. Identifica o tema dunha conversación cotiá predicible que ten lugar na súa presenza (p. ex., 

nunha  tenda, nun tren).  

5. Entende a información esencial en conversacións breves e sinxelas nas que participa que traten 

sobre temas familiares, como p. ex. un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición 

dun obxecto ou lugar.   

6. Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre temas 

familiares ou do seu interese (p. ex. música, deporte, etc.), coa condición de que conte con 

imaxes e ilustracións e se fale de maneira lenta e clara.  

7. Comprende o sentido xeral e o esencial e distingue os cambios de tema de programas de 

televisión ou outro material audiovisual dentro da súa área de interese (p. ex. nos que se 

entrevistan personaxes coñecidos sobre temas cotiáns (p. ex. o que lles gusta facer no seu 
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tempo libre) ou nos que se informa sobre actividades de lecer (teatro, cinema, evento 

deportivo, etc.). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiáns 

ou do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar información básica sobre si 

mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais 

actividades do su día a día; describir brevemente e de maneira sinxela o seu cuarto, 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.   

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

 Participa en conversacións cara a cara ou por medios técnicos (teléfono…) nas que se 

establece contacto social (dar as grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, 

presentarse, interesarse polo estado de alguén, felicitar a alguén), se intercambia información 

persoal e sobre asuntos cotiáns, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se pide 

prestado algo, se queda con amigos ou se dan instrucións (p. ex. como se chega a un sitio coa 

axuda dun plano).  

 Participa nunha entrevista. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

➢ 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.  

➢ 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. 

➢ Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais) breve e sinxela que trate 

sobre temas familiares como, p. ex. un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición 

dun obxecto ou lugar, a indicación da hora e o lugar dunha cita, etc.  

➢ Comprende o esencial e os puntos principais de noticias breves e artigos de revistas que traten 

temas que lle sexan familiares ou sexan do seu interese (deportes, grupos musicais, xogos de 

ordenador).   

➢ Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os personaxes 

principais, coa condición de que a imaxe e a acción conduzan gran parte do argumento 

lecturas adaptadas, cómics, etc. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

- Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais (p. ex. para rexistrarse 

nas redes sociais, para abrir unha conta de correo electrónico, etc.).  

- Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou 

SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si 

mesmo e da súa contorna inmediata (familia, amigos, afeccións, actividades cotiás, obxectos, 

lugares) e fai preguntas relativas a estes temas. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 

 

- 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 

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

- Participa en conversas nas que se establece contacto social (dar as grazas, saudar, 

despedirse…) 

-  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.  

 

6. TEMPORALIZACIÓN  

A distribución dos contidos, sempre e cando non sexa necesario modificala tendo en conta as 

necesidades específicas do momento, será a seguinte:  

1ª Avaliación:  

Unit 0 “Welcome back!”: repaso de números cardinais, meses, días da semana, preguntas básicas 

(When is your birthday?, Where are you from?...), números ordinais, saúdos e expresións utilizadas 

na clase, repaso de vocabulario relativo a tendas,  comida e roupa. 

 Unit 1 “Describing people + online activities”: o presente dos verbos “to be” e “have got”, 

vocabulario referido a descrición do aspecto físico e a maneira de ser dunha persoa (thin, strong, 

funny, kind, blonde hair, blue eyes, etc), vocabulario relacionado coa informática  (upload photos, 

chat with friends, look at websites…) 

Unit 2 “Everyday routines and free time activities”: vocabulario relacionado coas rutinas cotidianas   

(have breakfast, have a shower, go to school…), tarefas da casa (make my bed, tidy my 

bedroom…)  e algunhas actividades de tempo libre (watch quiz shows, play sports, dance, play 

board games…), o  presente simple dos verbos, as horas, horarios, descrición de rutinas. 

2ª Avaliación: 

Unit 3 “Be green!”: vocabulario relacionado coa ecoloxía a a reciclaxe, o uso do futuro con “to be 

going to” 

Unit 4 “What do you want to be?”: vocabulario relacionado coas profesións a as súas funcións,  o 

presente continuo comparado co presente simple, a construción “want to” mais infinitivo. 

Unit 5 “People from History”: o pasado dos verbos “to be” e dos verbos regulares, introdución ao 

pasado dalgúns verbos irregulares, biografía dalgunhas personalidades históricas.  
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3º Avaliación:  

Unit 6 “A good weekend”: vocabulario relacionado con actividades típicas do fin de semana (meet 

a friend, go shopping, go to a café…), o pasado dos verbos irregulares, conversacións nunha tenda 

(Can I have a…?, How much is…?, etc), prezos. 

Unit 7 “Travelling around”: vocabulario relacionado con monumentos, lugares de interese nunha 

cidade e tendas, direccións básicas (go straight on, turn right…), o comparativo. 

Unit 8“Animal World” : vocabulario relacionado con algúns animais exóticos (hummingbird, 

antelope, cheetah…), descrición da forma de vida destes animais, o uso do superlativo. 

 

7.  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global. Os referentes para a 

valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións 

continua e final desta materia serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

avaliables. 

A avaliación do alumnado terá as seguintes características: 

• Individualizada, partindo dunha avaliación inicial para valorar a situación do alumnado ao 

comezo de curso ou unidade. 

• Cualitativa, avalíanse os diversos niveis de desenvolvemento do alumno, ademais dos de 

carácter cognitivo.  

• Continua que permita controlar o proceso de ensino-aprendizaxe, comprobando o nivel de logro 

dos estándares de aprendizaxe, coa finalidade de detectar os factores internos ou externos que 

favorecen o dificultan o progreso do alumnado. 

 

Os procedementos de avaliación son os seguintes: 

-Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno na clase. 

-Intercambios orais: preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e debates. 

-Exercicios específicos asociados aos diversos obxectivos programados en cada unidade didáctica. 

-Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos no Caderno e en 

exercicios específicos. 

-Proba específica de avaliación de cada unidade didáctica. 

-Coavaliación. Suporá unha valoración conxunta por parte do profesor e o alumno dos distintos 

aspectos do proceso educativo e da propia avaliación. 

Os instrumentos de avaliación son: 

-Ficha de test de diagnóstico para realizar ao principio do curso e determinar así o nivel do que parten 

os alumnos. 
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-Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir da observación, a 

análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos exercicios e do Caderno  individual do 

alumno, que integra a información obtida e a súa valoración. 

-Probas orais. 

-Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas actividades de 

avaliación que se integran no proceso educativo. 

-Rexistro de avaliación (Assessment Record), realizado pola mestra ao concluír cada unidade 

didáctica, que indica para cada un dos alumnos o logro dos criterios de avaliación programados e que 

integra a información obtida e a súa valoración, así como o resultado conseguido nos Assessment  

realizados e en calquera outra proba específica de avaliación que se aplicase. 

-Entrevistas. 

-Enquisas. 

-Conversacións formais e informais. 

-Actividades co fin de que cada alumno determine os logros conseguidos e as dificultades detectadas 

e para que comprobe o que aprendeu ou necesita reforzar a través de diversas tarefas. 

-As probas tradicionais, que nós faremos mensuais, avaliarán en todo caso, mais ben conceptos. As 

demais habilidades ou destrezas caben dentro doutro tipo de probas: observación, conversación, 

escoitas, etc. 

-Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada alumno e que integra a 

información obtida e a súa valoración. 

 

8. METODOLOXÍA 

 

Para conseguir os obxectivos propostos nesta programación a metodoloxía que imos seguir está 

baseada nas seguintes estratexias: 

- Partir dos coñecementos previos do alumno conectando e integrándose estes cos novos por vivir e 

por aprender. O alumno desta maneira, co que xa sabe e grazas á maneira na que a mestra lle 

presenta a información nova, reorganiza o seu coñecemento entrando en novas dimensións, 

transferindo ese coñecemento a outras situación e descubrindo por si mesmo a importancia da 

aprendizaxe, producíndose desta maneira unha aprendizaxe significativa. 

- Espertarase unha motivación que potencie o gusto por aprender creando situacións que conecten 

cos seus intereses e expectativas, partindo das súas propias experiencias. 

- Propiciarase un clima de comunicación, cooperación e armonía nas relacións tanto entre o propio 

alumnado coma do alumnado coa mestra e viceversa e sempre acatando o respeto aos  demais e a si 

mesmo. 

-  Usarase unha metodoloxía adaptada ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas 

(documento elaborado polo Consello de Europa) polo tanto será unha  metodoloxía globalista, 

participativa, (incluso da familia) e socialmente ecolóxica, é dicir, aperta ás diferentes culturas e 

sociedades fomentando sempre o respecto e aceptación das diferenzas dun e dos outros. 

- Considerarase ao alumnado como actores sociais que interactúan mediante realizacións, que non son 

unicamente de linguaxe, nunhas circunstancias e nun contexto dado, e asumindo que a comprensión 

do outro é a base da comunicación. 
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- A transversalidade sempre que sexa posible será unha constante da metodoloxía xa que isto fai que o 

alumno se achegue á realidade. 

- A diversidade estará presente dentro do traballo diario e adaptaranse as tarefas aos distintos graos de 

dificultade que se presenten. 

- Os erros serán corrixidos cando interfiran na comunicación e o vocabulario e estruturas serán 

traballados a través de distintos métodos de adquisición (repeticións, uso de gravacións, 

representacións teatrais, respostas e preguntas, programas interactivos co uso das TIC…) 

 

  

9.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Na área de inglés usaranse os seguintes materiais: 

-Ordenador portátil Edixgal  con acceso a distintas actividades. 

-Dicionario inglés-español. 

-Caderno de notas. 

-Fichas fotocopiables con exercicios e apuntes. 

-DVDs e CDs. 

-Biblioteca de aula con títulos interesantes en inglés adaptados a súa idade. 

Na clase hai ordenador, cañón e reprodutor de CD, así como varios pósters, xogos e murais. 

 

 

10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Os criterios de avaliación e de cualificación e promoción son o referente específico para avaliar a 

aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto 

en coñecementos como en competencias; responden ao que se quere conseguir en cada asignatura. 

Para o sexto curso de educación primaria na área de lingua inglesa os criterios de avaliación definidos 

para cada un dos bloques desta área son:  

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

• Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial ou os puntos principais do texto. 

• Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e significativos, sobre a 

vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais (familiares, de amizade, escolares), comportamento (xestos habituais, uso 

da voz) e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre 

os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

• Identificar o sentido xeral, a información esencial e a maioría dos puntos principais en textos 

orais moi breves e sinxelos, 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 

relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles 
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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 e se conte con apoio visual, 

posibilidade de repetición ou confirmación e cunha clara referencia contextual. 

• Distinguir a función comunicativa principal do texto (p. ex. unha demanda de información, unha 

orde, ou un ofrecemento), así como os patróns discursivos básicos (p. ex. inicio e peche 

conversacional, ou os puntos dunha narración esquemática). 

• Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas sintácticas básicas propias da 

comunicación oral (p. ex. estrutura interrogativa para demandar información). 

• Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses, e 

utilizar as indicacións do contexto e da información contida no texto para ter unha idea dos 

significados probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e recoñecer os 

significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

➢ Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos orais en forma de monólogo ou 

diálogo moi breves e sinxelos, utilizando fórmulas, linguaxe prefabricada ou expresións 

memorizadas, e apoiando con xestos o que se quere expresar. 

➢ Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e significativos, e aplicar 

os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha produción oral adecuada ao contexto, 

respectando as convencións comunicativas máis elementais. 

➢ Interactuar de maneira moi básica, utilizando técnicas moi simples, lingüísticas ou non verbais 

para iniciar, manter ou concluír unha breve conversación. 

➢ Participar de maneira moi simple e de maneira comprensible, aínda que sexan necesarias 

algunhas aclaracións, en conversacións moi breves con 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 maioritariamente expresións e frases independentes, sinxelas e de uso moi frecuente, 

normalmente illadas, aínda que nalgunhas ocasións a pronuncia non sexa moi clara, e se fagan 

evidentes as pausas e titubeos, e necesaria a paráfrase e cooperación do interlocutor para manter a 

comunicación. 

➢ Cumprir a función comunicativa principal do texto (p. ex. unha felicitación, un intercambio de 

información, ou un ofrecemento), utilizando un repertorio limitado dos seus expoñentes máis 

frecuentes e de patróns discursivos básicos (p. ex. saúdos para inicio e despedida para peche 

conversacional, ou unha narración esquemática desenvolvida en puntos). 

➢ Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que se produzan titubeos, vacilacións, 

repeticións ou pausas para organizar, corrixir ou reformular o que se quere dicir.   

➢ Manexar estruturas sintácticas básicas (p. ex. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e” “entón”, “pero”, “porque”), aínda que se sigan cometendo erros 

básicos de maneira sistemática, p. ex. nos tempos verbais ou na concordancia. 
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➢ Coñecer e utilizar un repertorio básico e limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados cos propios intereses, experiencias e 

necesidades. 

➢ 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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

• Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial ou os puntos principais do texto. 

• Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e significativos e aplicar 

os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

• Identificar o tema e sentido xeral, as ideas principais e información específica en textos, tanto en 

impresos como dixitais, moi breves e sinxelos, con estruturas simples, en lingua estándar e cun 

léxico de uso moi frecuente, sobre temas moi familiares e cotiáns ou de necesidade inmediata, 

sempre que se poida reler, consultar un dicionario e se conte con apoio visual e contextual. 

• Distinguir a función comunicativa ou funcións comunicativas principais do texto (p. ex. unha 

felicitación, unha demanda de información, ou un ofrecemento) e un repertorio básico limitado 

dos seus expoñentes máis habituais, así como os patróns discursivos básicos (p. ex. inicio e peche 

dunha carta, ou os puntos dunha descrición esquemática). 

• Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas sintácticas básicas propias da 

comunicación oral (p. ex. estrutura interrogativa para demandar información). 

• Recoñecer un repertorio básico e limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e intereses, e 

inferir do contexto e da información contida no texto os significados probables de palabras e  

expresións que se descoñecen. 

• Recoñecer os signos ortográficos básicos (p. ex. punto, coma, interrogación, exclamación), así 

como símbolos de uso frecuente (p. ex. @, $, £), e identificar os significados e intencións 

comunicativas xerais  relacionados cos mesmos. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

➢ Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos moi breves e sinxelos, 

copiando palabras e frases moi usuais para realizar as funcións comunicativas que se perseguen. 

➢ Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e significativos (p. ex. as 

convencións sobre o inicio e peche dunha carta a persoas coñecidas), e aplicalos a unha 

produción escrita adecuada ao contexto, respectando as normas de cortesía básicas. 

➢ 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 ou 

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

predicibles. 

➢ Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. ex. unha felicitación, un 

intercambio de información, ou un ofrecemento), utilizando un repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis frecuentes e de patróns discursivos básicos (p. ex. saúdos para inicio e 

despedida para peche dunha carta, ou unha narración esquemática desenvolvida en puntos). 
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➢ Manexar estruturas sintácticas básicas (p. ex. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e” “entón”, “pero”, “porque”), aínda que se sigan cometendo erros 

básicos de maneira sistemática, p. ex. nos tempos verbais ou na concordancia. 

➢ Coñecer e utilizar un repertorio básico e limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados cos propios intereses, experiencias e 

necesidades. 

➢ Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con razoable corrección 

palabras ou frases curtas que se utilizan normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural.  

➢ Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con razoable corrección 

palabras ou frases curtas que se utilizan normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

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

adquiridos. 

➢  Recoñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e significativos, e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes a unha produción oral e escrita adecuada ao 

contexto, respectando as convencións comunicativas máis elementais. 

➢ Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (p. e. unha demanda de 

información, unha orde, ou un ofrecemento) e un repertorio limitado dos seus expoñentes máis 

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

puntos dunha narración esquemática, inicio e peche dunha carta, ou os puntos dunha descrición 

esquemática).  

➢  Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas sintácticas básicas propias da 

comunicación oral ou escrita (p. e estrutura interrogativa para demandar información).  

➢ Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, necesidades e 

intereses.  

➢ Cumprir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha felicitación, un intercambio de 

información, ou un ofrecemento), utilizando un repertorio limitado dos seus expoñentes máis 

frecuentes e de patróns discursivos básicos (p. e. saúdos para inicio e despedida para peche en 

conversas ou en correspondencia, ou unha narración esquemática desenvolvida en puntos).  

➢ Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. e. unha felicitación, un intercambio 

de información, ou un ofrecemento), utilizando un repertorio limitado dos seus expoñentes máis 

frecuentes e de patróns discursivos básicos (p. e. saúdos). 

➢ Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e”, entón”, “pero”, “porque”), aínda que se sigan cometendo erros 

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

➢ Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico, tanto oral como escrito, de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás. 

➢ Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos.  
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➢ Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións artísticas (horarios, hábitos, festividades…).  

➢ Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e da súa contorna, e identificar 

semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos. 

 

Os mínimos para obter unha avaliación positiva son os seguintes: 

1º Avaliación 2º Avaliación 3º Avaliación 

 -Saber formular e contestar 

preguntas básicas: What’s 

your name?, How old are 

you?. What school do you go 

to? 

-Coñecer vocabulario básico 

sobre comidas, roupa, tendas, 

días da semana, meses, 

estacións e números do 1 ao 

1000. 

-Saber describir persoas tanto 

no seu aspecto físico (strong, 

thin, curly hair, blue eyes…) 

como na súa personalidade 

(outoing, shy, generous, 

friendly…) 

-Saber falar sobre actividades 

relacionadas coas rutinas e 

hobbys. 

-Saber utilizar o presente 

simple dos verbos. 

-Coñecer e utilizar 

vocabulario relacionado coa 

informática (upload photos, 

send emails…) 

-Saber falar sobre temas 

relacionados coa reciclaxe e 

a ecoloxía. 

-Saber utilizar o futuro con 

“to be going to”. 

-Ser capaz de falar das 

diferentes profesións. 

-Diferenciar o presente 

simple do  presente 

continuo e saber utilizalo na 

expresión oral e escrita. 

-Recoñecer e utilizar a 

construción “want to”. 

-Ser capaz de expresarse 

utilizando verbos en pasado 

simple. 

-Recoñecer o pasado 

dalgúns verbos (verbos 

regulares e “to be”) 

 

-Saber falar de actividades típicas 

do fin de semana (meet a friend, go 

shopping, go to a café…). 

-Saber utilizar o pasado dos verbos 

regulares a algúns irregulares. 

-Utilizar o comparativo e o 

superlativo dos adxectivos mais 

comúns. 

-Saber desenrolar unha 

conversación sinxela nunha tenda. 

-Saber preguntar e responder polo 

prezo das cousas. 

-Saber describir algúns animais 

exóticos. 

-Saber dar direccións básicas. 

-Saber describir que lugares e 

tendas hai  nun pobo ou cidade. 

 

 

Realizaranse probas de control orais, escritas ou tipo test en cada unidade. A cualificación máxima de 

cada proba de control será 10 polo que, si hai dez actividades ou cuestións, cualificarase cada unha 

con 1 punto se está resolta correctamente. No caso de que a resolución non sexa errónea, pero estea 

incompleta ou falte algún elemento esencial, valorarase con 0,75-0,50-0,25 ou de décima en décima, 

dependendo do grao de incorrección. Se o número de cuestións é inferior ou superior a dez, 

axustarase o valor das mesmas para que a cualificación máxima da proba sexa 10 puntos. As probas 

de avaliación trimestral e final cualificaranse tamén do mesmo xeito.  

No cómputo total da nota de cada avaliación, así como da final, terase en conta a seguinte 

distribución de porcentaxes: a valoración dos contidos conceptuais e procedimentais formarán un 

70% da nota e os contidos actitudinais suporán 30% restante, entendendo por estes últimos, o traballo 

diario, esforzo, atención, participación, colaboración, interese, comportamento ... 
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Os resultados da avaliación expresaranse con calificacións numéricas, sen empregar decimais, nunha 

escala de un a dez, coas seguintes equivalencias: 

-Calificacións entre 0 e 4:  corresponden a aquelas situacións nas que se consideran non alcanzados 

os estándares de aprendizaxe mínimos; polo tanto non se avanzou no desenvolvemento das 

competencias básicas o axeitado ao período avaliado. 

-5:  aplícase naquela situación na que aínda que o alumno alcanza os estándares de aprendizaxe 

mínimos., considérase que o fixo de forma tal que é necesario un traballo máis intenso de cara ao 

desenvolvemento adecuado das competencias clave.  

-6: corresponde a aqueles alumnos que adquiriron de forma axeitada os estándares de aprendizaxe 

mínimos e alcanzado o desenvolvemento formulado nas competencias básicas.  

-7 e 8: corresponden á situacións nas que se afondou en contidos e se alcanzou un desenvolvemento 

notable, con respecto ao establecido, nas competencias básicas.  

-9 e 10: aplícanse a aquelas situacións nas que o alumno ademais de adquirir os contidos mínimos 

afondou e ampliou nestes de forma que o desenvolvemento das competencias básicas se sitúa moi por 

enriba do establecido para o período ao que se fai referencia. 

Para superar a materia teranse en conta os mínimos para obter unha avaliación positiva, ademais da 

madurez do alumnado, a actitude e o esforzo para continuar o seu proceso de aprendizaxe no curso 

seguinte que corresponda, así como a conveniencia ou non da separación do grupo no que se atopa 

coas repercusións que esta medida poida ocasionar segundo as características de cada alumno. 

  

 

11. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

Os indicadores de logro a ter en contar son os seguintes: 

 Indicadores Valoración Observacións 

1 -Consigo acadar todos os contidos coa 

temporalización asignada á programación ao inicio 

de curso. 

  

2 -A metodoloxía empregada favorece o interese e a 

motivación do alumnado. 

  

3 -A linguaxe utilizada ante os alumnos/as é clara.   

4 -Fomento que os alumnos/as se expresen en lingua 

inglesa na clase. 

  

5 -As actividades son variadas e adaptadas para dar 

resposta á diversidade do alumnado. 

  

6 -Consigo implicar ao alumnado de maneira activa 

no traballo dos diferentes contidos propoñendo 

técnicas de aprendizaxe cooperativa, tarefas de 

grupo, debates… 

  

7 -Reflexiono criticamente sobre a práctica docente e 

fago propostas de mellora. 

  

 

 

 

12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  

Na primeira semana de curso farase unha avaliación inicial para determinar os coñecementos e 

habilidades do alumnado. Basearase na observación directa durante tres clases do que saben os 
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alumnos por medios de xogos e actividades onde se repasa o vocabulario estudado no sexto curso. Os 

alumnos tamén farán unha proba escrita.  A partir de ahí se rexistrará no caderno de avaliación unha 

nota de referencia para cada alumno/a baseada na súa participación nas clases, a súa expresión oral e a 

expresión escrita da proba de avaliación inicial. 

 

 

13.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As actividades de reforzo e ampliación permiten darlle unha atención individualizada aos alumnos, 

segundo as súas necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe.  

Propóñense actividades de reforzo e consolidación para os alumnos que non sexan capaces de seguir o 

ritmo habitual do grupo-clase. 

Así pois haberá fichas de reforzo para aquel alumnado que finalice as tarefas antes que o resto. 

Nalgunha ocasión tamén utilizaranse xogos para traballar en parellas e reforzar así a expresión oral. 

O alumnado con máis dificultades reforzará o vocabulario de forma individual coa profesora mentres 

o resto do alumnado traballa de forma individual ou en grupos. 

Cando sexa o turno de traballar en grupos o alumnado con menos capacidades para a materia 

traballará nas tarefas de produción oral ou escrita que presenten menos dificultades pero sempre se 

verá incluído no grupo. 

Ademais, o alumnado con dificultades de aprendizaxe máis serias terá unhas fichas aparte elaboradas 

pola mestra ao principio de cada unidade. 

O alumnado con deficiencias graves terá as ACIs elaboradas coa colaboración do Equipo de 

Orientación, de Pedagoxía Terapéutica e o titor do alumno. 

Téñense en consideración as diferenzas nas habilidades, as aptitudes e as necesidades dos alumnos 

individualmente e tense como obxectivo conseguir una experiencia de aprendizaxe afectiva e unha 

atmosfera flexible de aprendizaxe que permita diferentes niveis de éxito entre os alumnos. Este 

enfoque diferenciado sobre a aprendizaxe pode ser observado a través dos diferentes niveis de 

participación do alumnado nas actividades. Algúns alumnos terán papeis máis difíciles que outros e as 

tarefas de escritura persoalizada proverán oportunidades para diferentes niveis de produción. Os 

alumnos acercaranse ás tarefas de lectura de diferentes maneiras relacionando o seu propio 

coñecemento ao texto e facendo uso das diferentes axudas visuais para chegar á comprensión. A 

variedade do input, os tipos de tarefas e os contidos deste nivel permitirán tamén diferentes estilos de 

aprendizaxe e o desenvolvemento de diferentes habilidades cognitivas. 

 

14. ACTIVIDADES 

 

Ao longo de curso e nas diferentes clases levaranse a cabo os seguintes tipos de actividades: 

• Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van traballar ou 

de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de actividades de brainstorming ou 

actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards, 

pósteres, cancións, etc. 

• De desenvolvemento da lección 
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Estas actividades apelan ás intelixencias múltiples e están destinadas a facilitar a adquisición, 

fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte da competencia 

da lingua inglesa. Estas actividades son:  

o Cancións (songs) e xogos (games). 

o Actividades de lectoescritura. 

o Historias (stories). 

o Cut-outs. 

o Actividades de pronunciación (pronunciation activities). 

o Actividades intercurriculares (cross-curricular activities). 

• De reforzo e ampliación 

En toda clase hai alumnos/as con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de 

motivación. A diversidade de exercicios e actividades posibilita que todos os alumnos/as poidan 

encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen dificultades, e 

outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes:  

o Worksheets: actividades de consolidación baseadas nas diferentes seccións estudadas 

en cada unidade.  

 

• De desenvolvemento de competencias básicas 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ao desenvolvemento dunha ou varias 

competencias básicas, entre as que se incluirían:  

o Brainstorming 

o Role-plays 

o Actividades interactivas 

o Actividades baseadas en distintos soportes 

o Actividades de investigación ou estudos de casos 

o Actividades en grupo 

o Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

o Textos culturais, cancións, rimas, etc. 

o Actividades nas que se traballan as emocións 

• De avaliación 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o 

progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as aprendizaxes 

do alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os procesos de ensino e a súa propia 

práctica docente. 

 

 

15.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

 

 O alumnado participará dentro das actividades recollidas na PXA do Centro, como son as 

celebracións, por exemplo, de Halloween, Magosto, Nadal, Día da Paz e Festival Fin de Curso. 

Tamén se colaborará na elaboración de murais. 

No que se refire á asignatura de Lingua Estranxeira: Inglés faranse as seguintes actividades: 

-Elaboración de murais para a clase de inglés. 
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-En Halloween realizaranse diversas actividades relacionadas con esta festa anglosaxona (xogos, 

visionado de vídeos relacionados, manualidades, etc). 

-No Nadal aprenderán villancicos ingleses e elaborarán postais. 

-Faranse outra actividades para conmemorar fechas tradicionais anglosaxonas: Thanksgiving Day, 

Pancake Tuesday, April Fool’s Day, etc. 

 

 

 

16. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROPIAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS E PROCESOS DE MELLORA 

 

As normas de avaliación en educación primaria establecen que os profesores avaliarán os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente en relación co logro dos obxectivos educativos programados. 

Esta avaliación terá tamén un carácter continuo e formativo e incluirá referencias a aspectos tales 

como: 

1. Nivel de consecución de obxectivos programados 

2. As actividades feitas 

3. Temporalización prevista 

4. Contidos establecidos 

5. Materiais e recursos empregados 

6. A organización da aula 

7. O uso do centro de recursos 

8. A relación entre profesor e alumnos 

9. Amizade e compañerismo 

10. Influencia do ambiente 

 

A lei considera a avaliación da aprendizaxe, da ensinanza, da actividade da escola e do sistema 

educativo como accións esenciais para garantir a calidade do proceso de ensino-aprendizaxe.  

Establécese a avaliación de todos os elementos incluídos no currículo, como son os obxectivos, 

competencias clave, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de cada área. Ao ser a 

avaliación un recurso para comprobar a eficiencia e a calidade, debe ser sempre un proceso 

sistemático no que se poidan valorar da maneira  máis  obxectiva posible todos os aspectos 

importantes que participan na educación sobre a base duns criterios co fin de tomar as  decisións 

adecuadas para que a aprendizaxe suceda da maneira máis adecuada e adaptada aos nosos alumnos.  

 

 

17. PLAN E ACTIVIDADES DE REFORZO/RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO QUE 

REPITE. 

Para o alumnado que repite haberá un plan de reforzo con diferentes actividades que lle axuden a 

acadar os mínimos para obter unha avaliación positiva. 

Este plan inclúe:  

-Observación dentro da aula por parte de mestra co obxecto de identificar as necesidades educativas 

do alumnado repetidor. 

-Elaboración de fichas de reforzo nos que o alumnado repetidor traballe aqueles aspectos nos que 

atope especial dificultade. 

-Fichas de reforzo. 

-Seguimento individualizado do alumnado repetidor, con fichas nas que a mestra fai anotacións sobre 

como vai evolucionando o alumno/a. 
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-Cooperación e intercambio de información cos titores dos alumnos/as. 

-Asesoramento e información ás familias sobre o proceso educativo dos seus fillos. 

Téñense en consideración as diferenzas nas habilidades, as aptitudes e as necesidades dos alumnos 

individualmente e tense como obxectivo conseguir una experiencia de aprendizaxe efectiva e unha 

atmosfera flexible de aprendizaxe que permita diferentes niveis de éxito entre os alumnos. Este 

enfoque diferenciado sobre a aprendizaxe pode ser observado a través dos diferentes niveis de 

participación do alumnado nas actividades. Algúns alumnos terán papeis máis difíciles que outros e as 

tarefas de escritura persoalizada proverán unhas oportunidades para diferentes niveis de produción. 

Os alumnos acercaranse ás tarefas de lectura de diferentes maneiras relacionando o seu propio 

coñecemento ao texto e facendo uso das diferentes axudas visuais para chegar á comprensión. A 

variedade do input, os tipos de tarefas e os contidos deste nivel permitirán tamén diferentes estilos de 

aprendizaxe e o desenvolvemento de diferentes habilidades cognitivas. 

 

 

18. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES. 

Para o alumnado que ten materias pendentes utilizaranse os seguintes instrumentos de avaliación:  

-Ficha de test de diagnóstico para realizar ao principio do curso e determinar así o nivel do que parten 

os alumnos. 

-Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir da observación, a 

análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos exercicios e do Caderno  individual do 

alumno, que integra a información obtida e a súa valoración. 

-Probas orais. 

-Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas actividades de 

avaliación que se integran no proceso educativo. 

-Actividades co fin de que cada alumno determine os logros conseguidos e as dificultades detectadas 

e para que comprobe o que aprendeu ou necesita reforzar a través de diversas tarefas. 

-Exames das diferentes unidades. 

-Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada alumno e que integra a 

información obtida e a súa valoración. 

-Rexistro de avaliación (Assessment Record), realizado polo profesor, que indica para cada un dos 

alumnos o logro dos criterios de avaliación programados. 

Os criterios de cualificación son os seguintes:    

Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

-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. 

-Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial ou os puntos principais do texto. 
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-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.  

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

 

Bloque 2. Produción de textos orais. 

-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  nun rexistro 

neutro ou informal, utilizando expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente. 

-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.  

- 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.  

- 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.  

-Interactuar de maneira moi básica, utilizando técnicas moi simples, lingüísticas ou non verbais (p. e. 

xestos) para iniciar, manter ou concluír unha breve conversa 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

-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.  

-Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial ou os puntos principais do texto.  

-Recoñecer os signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos. 

- Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases 

simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, utilizando con razoable corrección as convencións 

ortográficas básicas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna 

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

-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.  

-Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con razoable corrección 

palabras ou frases curtas que se utilizan normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada.  

-Facer uso das ferramentas informáticas para completar actividades prediseñadas polo persoal 

docente.  

-Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de aula e outros materiais de consulta para a 

elaboración de textos, respectando as súas normas de funcionamento.  
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Bloque 5 coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

-Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases 

simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, utilizando con razoable corrección as convencións 

ortográficas básicas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna 

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

-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.  

-Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con razoable corrección 

palabras ou frases curtas que se utilizan normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada.  

 

 

 


