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 ANEXO.ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  

 



1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 A presente programación didáctica corresponde ao cuarto 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, un ámbito sobre o 
que a LOMCE fai especial incidencia, a aprendizaxe máis personalizada e 
universal, 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 cuarto curso de lingua estranxeira na 
educación primaria, a proposta curricular para o método Beep 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 propios do método.  
 
 Así mesmo, incluímos unha proposta de programación e secuencia e 
temporalización dos contidos adaptable ás necesidades e características dos 
alumnos, e que pode ser modificada atendendo os ritmos de aprendizaxe dos 
estudantes ou outras circunstancias que poidan influír no desenvolvemento do 
ensino. 
 
 O proxecto presenta rúbricas de avaliación de contidos baseadas nos 
estándares de aprendizaxe avaliables nas que se concreta o que os alumnos 
deben saber e saber facer en cada unidade do método Beep, coa posibilidade 
de graduar o nivel de adquisición alcanzado en cada concreción. 
 



 E por último, anéxanse tamén rúbricas para poder avaliar tarefas, 
proxectos ou actividades, por destrezas e atendendo ao proceso de 
comunicación ao que van enfocadas. 
 

 
1.2.CONTEXTUALIZACIÓN 
 

O CEIP  Pedro Caselles Beltrán está ubicado na parroquia de Tomiño.É 
unha zona rural na que non existe unha actividade cultural significativa.A 
poboación escolar encontrase diseminada polas diferentes parroquias polo que 
é necesario o uso de transporte escolar.O centro conta con comedor escolar e 
polas tardes ofrece unha ampla variedadede actividades extraescolares 
dirixidas por monitores/as e está aberta a biblioteca escolar para uso e disfrute 
do alumnado do centro. 
 
 
 

2.COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Un dos principais obxectivos da educación primaria é lograr unha 
formación sólida para afrontar con éxito a seguinte etapa na vida dos alumnos. 
Para iso, han de alcanzar uns coñecementos que lles garantan á súa vez a 
adquisición dunhas competencias que serán moi significativas para o 
desenvolvemento dos alumnos como persoas, estudantes, cidadáns e 
profesionais. As competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a 
vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da 
súa educación. 
 
 A incorporación das competencias ás distintas materias favorecerá a 
integración das aprendizaxes pondo en práctica os coñecementos dos 
alumnos para poder aplicalos ás diferentes situacións ás que teñan que facer 
fronte ao longo da súa vida. 
 
 Non existe unha relación unívoca entre o ensino de determinadas 
áreas ou materias e o desenvolvemento de certas competencias. Cada unha 
das áreas contribúe ao desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa 
vez, cada unha das competencias clave alcanzarase como consecuencia do 
traballo en varias áreas ou materias. 
 
 O traballo nas áreas e materias do currículo para contribuír ao 
desenvolvemento das competencias clave debe complementarse con diversas 



medidas organizativas e funcionais, imprescindibles para o seu 
desenvolvemento. Así, a organización e o funcionamento dos centros e as 
aulas, a participación do alumnado, as normas de réxime interno, o uso de 
determinadas metodoloxías e recursos didácticos, ou a concepción, 
organización e funcionamento da biblioteca escolar, entre outros aspectos, 
poden favorecer ou dificultar o desenvolvemento de competencias asociadas 
á comunicación, a análise da contorna física, a creación, a convivencia e a 
cidadanía, ou a alfabetización dixital. Igualmente, a acción tutorial permanente 
pode contribuír de modo determinante á adquisición de competencias 
relacionadas coa regulación das aprendizaxes, o desenvolvemento emocional 
ou as habilidades sociais. Por último, a planificación das actividades 
complementarias e extraescolares pode reforzar o desenvolvemento do 
conxunto das competencias clave. 
 
 De acordo coas consideracións expostas, e segundo a recomendación 
do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de decembro de 2006 sobre as 
competencias clave para a aprendizaxe permanente, identificáronse as 
seguintes competencias: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística 
 Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento 
de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e 
comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e 
de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 
 
2. Competencia matemática e competencias clave en ciencia e tecnoloxía 
 A competencia matemática refírese á adquisición de habilidades 
matemáticas básicas. Os nenos practican a correcta expresión lingüística e a 
forma de escribir os números e teñen oportunidade de contar obxectos e 
recoñecer os números escritos. Comezan a adquirir un pensamento lóxico 
para a resolución de problemas da vida cotiá. 
 
 As competencias científica e tecnolóxica aluden á capacidade para 
utilizar os coñecementos e metodoloxía para explicar a natureza e a súa 
relación cos seres humanos. Implican ademais a comprensión dos cambios 
causados pola actividade do home e a súa responsabilidade como cidadán. 
 
3. Competencia dixital 
 Esta competencia implica que os nenos empezan a familiarizarse cun 
uso seguro e responsable das tecnoloxías da información e a comunicación, 
para a aprendizaxe, o lecer e a comunicación. Consiste en dispor de 



habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para 
transformala en coñecemento. 
 
4. Aprender a aprender 
 Trátase de adquirir unha habilidade para iniciar a aprendizaxe e 
permanecer nela. Ser conscientes do propio proceso de aprendizaxe, 
identificar as necesidades de cada un e adquirir a capacidade de superar os 
obstáculos para completar o proceso con éxito. Apoiarse nas súas 
experiencias e coñecementos para aplicalos a diferentes contextos e 
situacións. Esta competencia axuda a desenvolver a educación, a realizar e 
integrar novas aprendizaxes e mellora a capacidade de aprender de forma 
autónoma.        
 
5. Competencias sociais e cívicas 
 Estas competencias refírense a todas as formas de comportamento 
dos individuos dentro da sociedade e vida cívica. Os alumnos prepáranse para 
converterse en cidadáns con bos códigos de conduta, valores positivos en 
xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís. Comeza a socialización do 
neno: ten que compartir, seguir certas normas, aprender as tradicións sociais, 
etc. 
 
6. Sentido da iniciativa e espírito de empresa 
 Trátase de adquirir a habilidade para transformar as ideas en actos. 
Está relacionado coa creatividade, a innovación, a asunción de riscos e a 
xestión de proxectos para alcanzar uns obxectivos. Os nenos prepáranse para 
tomar decisións, para actuar por iniciativa propia e para asumir as 
consecuencias das súas decisións. 
 
7. Conciencia e expresión culturais 
 Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar 
criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas (a música, as artes 
escénicas, a literatura, as artes plásticas), utilizalas como fonte de 
enriquecemento e gozar e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. 
Apreciar o feito cultural en xeral, e o feito artístico en particular, leva implícito 
dispor daquelas habilidades e actitudes que permiten acceder ás súas 
distintas manifestacións, así como habilidades de pensamento, perceptivas e 
comunicativas, sensibilidade e sentido estético para poder comprendelas, 
valoralas, emocionarse e gozalas. 
 
 Cada unha destas competencias considérase igualmente importante 
polas súas diferentes achegas ao éxito da aprendizaxe e do coñecemento. 



Moitas destas competencias se solapan e entrelazan: as capacidades básicas 
fundamentais da lingua, a lectura e a escritura, o cálculo e as tecnoloxías da 
información e a comunicación constitúen o fundamento esencial para a 
aprendizaxe, mentres que todas as actividades de aprendizaxe susténtanse 
na capacidade de aprender a aprender. 

 Pero ademais hai unha serie de competencias transversais, que 
interveñen nas competencias clave: o pensamento crítico, a creatividade, a 
capacidade de iniciativa, a resolución de problemas, a avaliación do risco, a 
toma de decisións e a xestión construtiva dos sentimentos. 

 
 

 
 

3. OBXECTIVOS 
 
3.1.Obxectivos de Etapa. 
 
 Definidos como os referentes relativos aos logros que o alumno debe 
alcanzar ao finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 
ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
Nesta etapa, 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. 

 Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 

conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

 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. 

 Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua castelá e, se a houber, a 

lingua cooficial da Comunidade Autónoma, e desenvolver hábitos de lectura. 

 Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 

desenvolverse en situacións cotiás. 

 Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos 

ás situacións da súa vida cotiá. 

 Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias 

Sociais, a Xeografía, a Historia e a Cultura. 

 Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a 

comunicación, para desenvolver un espírito crítico ante as mensaxes que 

reciben e elaboran. 

 Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar 

as diferenzas, e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano, e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos 

sexistas. 

 Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 



 
 

3.2.Obxectivos Xerais 

 

- Comprender textos orais e escritos sinxelos, relativos á situacións e 
acontecementos coñecidos e próximos ás necesidades do alumnado. 

- Empregar de forma oral a lingua inglesa que están a aprender, pero sempre 
como lingua de comunicación co profesor e cos compañeiros, durante o 
desenvolvemento da clase , e en situacións de comunicación creadas para 
este fin. 

- Producir textos escritos curtos e sinxelos sobre temas moi familiares aos 
alumnos, respectando os rasgos básicos da escrita . 

- Ler de forma comprensiva,  textos curtos e sinxelos, relacionados coas 
actividades da aula, co seu coñecemento do mundo e as súas experiencias 
e intereses. 

- Recoñecer e apreciar o valor comunicativo do inglés e a propia capacidade 
para aprender a usalo e mostrar unha actitude de positiva de respecto e 
comprensión cara a outras linguas, os seus falantes e outras culturas 
distintas. 

- Empregar os recursos expresivos non lingüísticos co fin de intentar 
comprender e facerse entender mediante o uso do inglés. 

- Interesarse por coñecer xentes doutros países. 

- Establecer relacións entre o significado, a pronuncia e a representación 
gráfica dalgunhas palabras e frases sinxelas da lingua inglesa, asi como 
recoñecer aspectos sonoros, rítmicos e de entoación. 

- Comparar aspectos relevantes da vida cotiá dos paises onde se fala inglés, 
cos correspondentes no propio país. 

- Aprender a usar con progresiva autonomía medios variados, incluídas as 
TIC, empregando programacións axeitadas aos ciclos. 

 

 

3.3.Obxectivos de área 

 

 Proporcionar un punto de partida motivador aos nenos/as  que aprenden 
inglés. 

 



 Utilizar contos e historias para desenvolver as destrezas comunicativas e 
para fomentar o pracer e a seguridade á hora de aprender inglés. 

 

 Introducir o alumnado de forma gradual na lectura e a escritura en inglés, 
fomentando o recoñecemento de vocabulario clave e as  destrezas de 
escritura. 

 

 Animar o alumnado a ser activamente construtivo na súa aprendizaxe. 
 

 Contribuír ao desenvolvemento do neno (físico, social, emocional, 
psicolóxico, cognitivo). 

 Fomentar actitudes positivas cara á lingua estranxeira e sobre a propia 
capacidade para aprender. 

 

 Participar nas actividades da clase e dos amigos con actitude positiva e 
responsable. 

 
 
4. CONTIDOS 

 
A Orde ECD/686/2014, do 23 de abril, defíneos como 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 cuarto curso de educación primaria na área de lingua inglesa 
os contidos definidos para cada un dos bloques desta área son: 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1. Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, 

comprobación e reformulación de hipóteses. 

 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Convencións sociais, normas de cortesía; costumes e actitudes; linguaxe 

non verbal. 



3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos, presentacións, desculpas e agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento e 

a intención.  

- Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos.  

- Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, 

permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

4. Estruturas sintáctico-discursivas:  

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

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

- Exclamación (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

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

- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. 

questions). 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous). 

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención 

(going to). 

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

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

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to three digits; 

ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, 

a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very). 

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

distance). 

- Expresión do tempo (points (e. g. half past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer); indications of time: anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first…then).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorna; actividades da vida diaria; familia e amigos; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; compras 



e actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; medio 

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

comunicación. 

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

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

1. Estratexias de produción: 

- Planificación, execución e control mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos e paratextuais. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Convencións sociais, normas de cortesía; costumes e actitudes; linguaxe 

non verbal. 

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos, presentacións, desculpas e agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a 

intención.  

- Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos.  

- Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, 

permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

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

- Exclamación (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

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

- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. 

questions). 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous). 

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención 

(going to). 



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

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

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to three digits; 

ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, 

a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very). 

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

distance).  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer); indications of time: anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first…then).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

5. Léxico oral de alta frecuencia (produción) relativo a identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorna; actividades da vida diaria; familia e amigos; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; compras e 

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; 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: 

- Mobilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, 

comprobación e reformulación de hipóteses. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Convencións sociais, normas de cortesía; costumes e actitudes; linguaxe 

non verbal. 

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos, presentacións, desculpas e agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a 

intención.  

- Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos.  

- Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, 



permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

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

- Exclamación (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

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

- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. 

questions). 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous). 

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención 

(going to). 

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

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

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to three digits; 

ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, 

a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very). 

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

distance).  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer); indications of time: anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first…then).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorna; actividades da vida diaria; familia e 

amigos; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados 

físicos; compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; 

transporte; medio ambiente, clima e contorna natural; e tecnoloxías da 

información e a comunicación 

 6. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 



Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 

1. Estratexias de produción: 

-Planificación, execución e control mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos e paratextuais. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Convencións sociais, normas de cortesía; costumes e actitudes; linguaxe 

non verbal. 

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos, presentacións, desculpas e agradecemento. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a 

intención.  

- Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos.  

- Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, 

permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

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

- Exclamación (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

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

- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. 

questions). 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

continuous). 

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención 

(going to). 

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

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

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to three digits; 

ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, 

a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very). 



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

distance).  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer); indications of time: anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first…then).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (produción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorna; actividades da vida diaria; familia e 

amigos; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados 

físicos; compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; 

transporte; medio ambiente, clima e contorna natural; e tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

6. Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 

 

 1.  Aspectos  socioculturais e sociolingüísticos:  

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

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

-Recoñecemento e aprendizaxe de formaas básicas de relación social na lingua 
extranxeira. 

-Recoñecemento da realidade plurilingüe da propia contorna. 

2.  Funcións comunicativas: 

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

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

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

-Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os días da semana,os 



meses e o tempo atmosférico,a hora... 

-escripción das rutinas diárias. 

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

-Realización de preguntas e respostas sinxelas en relación a operacións de 
compra-venda. 

-Formulación de preguntas e respostas sinxelas en relación á cantidade. 

-Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os gustos e preferencas. 

-Realización de preguntas e respostas sobre habilidade. 

-Expresións de habilidades e capacidades en afirmativo e negativo. 

-Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta. 

-Descrición de persoas,plantas,animais. 

-Expresión básica de desexos. 

-Formulación de preguntas sobre o desexo. 

-Expresión de instruccións. 

-Preguntas e respostas sobre peticións e oferecemento de axuda. 

3.   Estruturas sintáctico-discursivas: 

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

-Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, estado de 
ánimo, comida favorita... (What’s your name?,My name is, How old are you?, 
I’m, I´m (bored), What´s your favourite (sport)? My favourite (sport) is..., (What´s 
his/her favourite (subjectt)?His/her favourite (subject) is..., When is your 
birthday?... 

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

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

-Expresión  da información(I´ve/I haven´t got...on...Have you got...,yes I´ve 
got/No I haven´t 

-Preguntas e respostas sobre os dias da semana,meses,tempo 
atmosférico,horas(What time is it?) 



-Descripción das rutinas diárias(I get up at eight o´clock on Monday...). 

-Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese(Where is it?/It´s 

in/on/under/behind...) 

-Expresión de cantidade:contar de 1 a 100. 

-Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo ( How much is it?) 

-Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de obxectos ou 

persoas(How many...are there?) 

-Preguntas e respostas sobre o gusto en primeira persoa.(Do you like...? Yes I 

do/No I don´t.) 

-Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa.(I like/I don´t 

like). 

-Realización de preguntas e respostas sobre habilidades.(Can you...? yes I 

can/No I can´t) 

-Expresións de habilidades en afirmativo e negativo(I can play the piano/I 

can´t...) 

-Identificación de pezas de roupa.(I´m wearing...) 

-Preguntas e respostas sobre a vestimenta(What´s he/she wearing...) 

-Expresión de desexos(I want to...) 

-Preguntas sobre desexos(Do you want to...) 

-Expresións de instruccións(Touch your, listen...) 

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

- 

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

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a posesións persoais, 

cores, números  ata o 1000, preposicións, días da semana, roupa, materiais 

escolares, a hora, roupa, adxectivos para describir persoas, lugares e obxectos, 

países, nacionalidades, continentes, profesións, partes do corpo e a cara, 

deportes, equipamento deportivo, actividades ao aire libre e de lecer, comida, 

moedas, estado e sentimentos, tempo atmosférico, días da semana, meses, 

estacións do ano, accións, instrumentos musicais, materiais, animais, partes do 



corpo e da cara, e partes da casa. 

 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

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 ensinanza-aprendizaxe.  
 A Orde ECD/686/2014, do 23 de abril, defíneos como 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 materia. 

Para o cuarto 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 vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebracións), 

condicións de vida (vivenda, contorna), relacións interpersoais (familiares, de 

amizade, escolares), comportamento (xestos habituais, uso da voz, contacto 

físico) 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, cun gran número de estruturas 

simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade e moi 

lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 

relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses en contextos 

cotiáns predicibles, sempre que se conte con apoio visual, posibilidade de 

repetición ou confirmación e cunha importante 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 de 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 (p. ex. xestos ou contacto físico) para iniciar, manter ou concluír 

unha breve conversación cumprindo a función comunicativa principal do texto 

(p. ex. un saúdo, unha felicitación, un intercambio de información). 

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

necesarias algunhas aclaracións, en conversacións moi breves con intercambio 

directo de información sobre temas moi familiares, utilizando maioritariamente 

expresións e frases illadas moi sinxelas e de uso moi frecuente, 

fundamentalmente illadas, aínda que nalgunhas ocasións consiga conectalas 

de forma básica, sendo indispensable a paráfrase e cooperación do interlocutor 



para manter a comunicación. 

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

titubeos, vacilacións, repeticións ou pausas para reorganizar o discurso. 

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

palabras con conectores básicos como “e”), aínda que se sigan cometendo 

erros básicos de maneira sistemática, p. ex. nos tempos verbais ou a 

concordancia. 

 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, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebracións), 

condicións de vida (vivenda, contorna), relacións interpersoais (familiares, de 

amizade, escolares) e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do 

texto.  

 Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das informacións 

específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e sinxelos, con estruturas 

simples e léxico de uso moi frecuente, sobre temas moi familiares e cotiáns, 

sempre que se poida reler ou pedir aclaracións, e se conte con apoio visual e 

contextual.  

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



felicitación, unha demanda de información, ou un ofrecemento) e coñecer un 

repertorio 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 escrita (p. ex. estrutura interrogativa para 

demandar información). 

 Recoñecer un repertorio 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, p. ex. 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 para 

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 moi sinxelos, 

compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, utilizando 

con certa frecuencia a forma correcta das convencións ortográficas básicas e 

os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna 

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

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

palabras con conectores básicos como “e”), aínda que se sigan cometendo 

erros básicos de maneira sistemática, p. ex. nos tempos verbais ou a 

concordancia.  

 Coñecer e utilizar un repertorio 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. 
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  
 

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

 Amosar curiosidade pola língua e cultura. 
 Obter e dar información persoal, sobre o seu entorno mais inmediato. 
 Expresar nocións básicas relativas a rutinas,tempo,vestimenta,prez. 
 Expresar e identificar localización de persoas,obxectos e lugares. 
 Utilizar adecuadamente as estructuras morfosintácticas. 
 Utilizar estructuras sintácticas usando conectores(and,or,then). 
 Mostrar un control sobre un conxunto de estructuras gramaticais sinxelas 

e de modelos de oracións . 
 Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións comunicativas 

sinxelas. 
 Comparar aspecttos lingüísticos e culturais das linguas. 
 Recoñecer un repertorio limitado de léxico relativo a situacións cotiás. 

 
 
 
 



6. 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 e na Orde 

ECD/686/2014, do 23 de abril, onde se definen como especificacións dos 

criterios de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e 

concretan mediante accións o que os alumnos 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 cuarto curso de educación primaria na área de lingua inglesa 

os estándares de aprendizaxe definidos para cada un dos bloques desta área 

son:  

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 Capta o sentido xeral de anuncios publicitarios sinxelos sobre produtos 

que lle interesan (xogos, música, etc.).  

 Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, 

indicacións ou outro tipo de información (p. ex. números, horarios, comezo 

dunha actividade nun parque de atraccións, campamento, etc.).  

 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas diarias, 

instrucións, peticións, etc.). 

 Comprende textos orais de carácter informativo e é capaz de extraer 

información global e algún dato concreto.   

 Identifica o tema dunha conversación sinxela e predicible que ten lugar na 

súa presenza nalgún espazo público real ou simulado sobre temas 

coñecidos.  

 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, animais domésticos, alimentos, a descrición dun 

obxecto, animal ou persoa, o tempo atmosférico. 

 

 

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 usando estruturas 

sinxelas (presentarse e presentar a outras persoas; dar información 

básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as principais 

actividades do seu día a día; describir brevemente e de maneira sinxela o 

seu cuarto, o seu menú preferido, o aspecto exterior dun animal ou unha 

persoa; dicir o que lle gusta e non lle gusta).  

 É capaz de traballar en equipo e desenvolver traballos pautados en grupo, 

con interaccións orais (xogos, diálogos, etc.).   

 Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de obxectos, 

expresión do que lle gusta ou non, do lugar onde está situado algo, etc.).  

 Participa en conversacións cara a cara ou por medios técnicos que 

permitan ver a cara e xestos do interlocutor, nas que se establece 

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

presentarse, interesarse polo estado de alguén, felicitar a alguén), 

intercámbiase información persoal e sobre asuntos cotiáns, exprésanse 

sentimentos, etc. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de 

prezos, anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc.  

 Comprende información básica en letreiros e carteis en rúas, tendas, 

medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e 

lugares públicos.  

 Comprende instrucións sinxelas por escrito asociadas a accións e a 

tarefas escolares.   

 Comprende correspondencia (correos electrónicos, postais e cartóns) 

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 un lugar, etc. 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 Completa formularios marcando opcións e completando datos ou outro 

tipo de información persoal (p. ex. pasaporte das linguas, gustos, título 

dun conto lido, opinións, etc.).  



 Escribe cun modelo correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, 

notas, postais, correos) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha 

invitación, ou fala de si mesmo e da súa contorna inmediata (familia, 

amigos, actividades cotiás, obxectos, lugares).  

 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

esquemas previamente traballados e servíndose dun modelo.  

 Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter informativo 

sobre temas tratados oralmente na clase coa preparación do vocabulario 

e expresións básicas. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 

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

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

 Inicia e remata as interaccións adecuadamente.  

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

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

 Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer…  

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

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

  Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, así como as 
instrucións dentro e fóra da aula.  

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

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

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



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

 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. 

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

 Valorar as linguas como instrumento de comunicación, para aprender e 
acercarse a outras culturas.  

 

   MÍNIMOS 
 

 Participar en interaccións orais moi dirixidas e con axuda na valoración e 
respecto das normas que rexen a interacción oral. 

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua inglesa e intentar 
recoñecer a diversidade lingüística como elemento enriquecedor. 

 Participar nas rutinas da clase. 

 Amosar comprensión oral e escrita, mediante respostas non verbais e 
verbais. 

 Reproducir axeitadamente certas palabras e frases con entoación e 
pronuncia.  

 Copiar correctamente frases e textos sinxelos. 

 Captar a idea global dunha historia ou mensaxe , sempre con apoio 
visual e/ou gráfico. 

 Presentar de forma limpa e ordenada os traballos realizados. 

 Coidar o material de clase. 

 Actitude positiva e receptiva cara a aprendizaxe durante as clases. 

 traballo realizado no libro de texto Activity Book, Work Sheets e no 
caderno de exercicios. 

 A realización e presentación de traballos propostos. 

 

 



Criterios de porcentaxe para aprobar: 

 
 

 60%.Probas escritas e orais. 
 

 40%:Traballo na aula, participación,presentación das tarefas 
realizadas,motivación de cara á asignatura. 

 

 

 

 
 
7.ACTIVIDADES 

Ao longo de curso e nas diferentes clases levaránse 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, posters, 

cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

Estas actividades apelan ás intelixencias múltiples e que están destinadas a 

facilitar a adquisición, fixación, evolución e mellora das diversas destrezas 

que conforman a maior parte de competencia da lingua inglesa. Estas 

actividades son:  

 Cancións (songs) e xogos (games). 

 Actividades de lectoescritura. 

 Historias (stories). 

 Actividades de pronunciación (pronunciation activities). 

 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:  

 Actividades propostas nos libros de texto . 

 Worksheets: actividades de consolidación baseadas nas diferentes 

seccións estudadas na unidade: as historias, vocabulario, 

gramática, funcións, as leccións intercurriculares. 

 De desenvolvemento de competencias básicas 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ao desenvolvemento 

dunha ou varias competencias básicas, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades en grupo 

 Textos culturais, cancións, rimas, etc. 

 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. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 



continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e 

comprobación da realización. 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas 

actividades de avaliación con exames de elaboración propia. 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN 

      

 
 

UNIDADE Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. 
Temporaliza- 
ción 
 

Notas e 
observacións 

0.WELCOME  
BACK  

10-12  1ª AVALIACIÓN 

1.TIME FOR 
SCHOOL 

10-12  1ª AVALIACIÓN 

2.WHERE 
ARE YOU 
FROM 

10-12  1ª AVALIACIÓN 

3.MONTHS 10-12  2ª AVALIACIÓN 

4 .MY TOWN    10-12  2ª AVALIACIÓN 

5.LET´S EAT 10-12  2ª AVALIACIÓN 

6. 
MINIBEATS 

10-12  3ª AVALIACIÓN 

7.SPACE 10-12  3ª AVALIACIÓN 

8.SUMMER 
CAMP 

10-12  3ª AVALIACIÓN 

FESTIVALS 10-12  Ao  longo de todo 
o curso 

    

 
 
 
 



9. 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 ensinanza-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. 

-Autoavaliación. É dicir que cada alumno debe ser capaz de facer un 
diagnóstico válido das súas posibilidades e limitacións, e tamén ver o seu 
propio progreso. 

 

 



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. 

-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 polo profesor, que 
indica para cada un dos alumnos o logro dos criterios de avaliación 
programados. 

 

 

10. METODOLOXÍA DIDÁCTICA   
 

 
Para conseguir os obxectivos propostos nesta programación a metodoloxía 

que imos seguir esta basada 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 o mestre lle presenta a 
información nova, reorganiza o seu coñecemento entrando en novas 
dimensións, transfirindo ese coñecemento a outras situación e 
descubrindo por sí mesmo a importancia do aprendizaxe. Producíndose 
desta maneira un aprendizaxe significativo. 

 Despertarase una 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 co mestre e 
viceversa e sempre acatando o respetos demáis e a sí mesmo. 

 Usarase unha metodoloxía adaptada ó 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 respeto e aceptación das 



diferenzas dun e dos outros. 
 Considerarase ao alumnado como actores sociais que interactúan 

mediante realizacións, que non son únicamente de linguaxe, nunhas 
circunstancias e nun contexto dado, e asumindo que a comprensión do 
outro é a base da comunicación. 

 papel do profesor será un papel de supervisor e facilitador tendo en 
conta os comentarios e esforzos do alumnado e coordinando o traballo 
que se está a realizar. 

 A transversalidade sempre que sexa posibe 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 ós distintos graos de dificultade que se presenten. 

 Os erros serán correxidos cando interfiran na comunicación e o 
vocabulario e estructuras serán traballados a través de distintos métodos 
de adquisición (repeticións, uso de grabacións, representacións teatrais, 
respostas e preguntas) 

      Usaremos unha metodoloxía que se adapte tanto a unha educación 
presencial como non presencial e/ ou mixta (dadas as circunstancias 
actuais de pandemia do COVID 19).Por iso será importante a utilización 
da tecnoloxía que está ao noso alcance como o uso da aula virtual,a 
plataforma Cisco webex,o blogue do colexio,abalar móbil...Así como 
medios máis tradicionais como o uso de libros de texto,caderno, fichas... 

 

 
 
11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Material do alumno: 

 Student´s book. O libro do alumno inclúe o traballo principal do ano dividido en 
8 unidades. Ao final de cada trimestre, ofrécese unha sección de revisión de 4 
páxinas. 

 Activity book. Con el proporciónanse actividades de apoio adicional ao libro do 
alumno para cada lección da unidade. Este traballo pode facerse na clase ou 
establecerse como deberes. As actividades son o suficientemente sinxelas 
como para que os alumnos as poidan realizar sós. 

 CD de audio. O CD inclúe todas as historias do libro do alumno e unha 
selección das cancións, as rimas e as pistas do picture dictionary do libro de 
actividades. Este CD déixase na casa. Constitúe así un recurso metodolóxico 
que lle permitirá ao alumno traballar de maneira individual, e que se fomente a 



autonomía para aprender, así como para que a familia se involucre no proceso 
de aprendizaxe escoitando as historias cos nenos. 

 Reader. Os alumnos contan tamén cun libro de lectura onde se presenta unha 
historia adicional. Desta maneira, familiarízanse coa lectura en inglés. A historia 
ten os mesmos personaxes que os contos de cada unidade do libro do alumno. 
Inclúese un CD coas pistas de audio.  

  fichas de traballo fotocopiables. 

 Beep on Grammar. Caderno de gramática práctico e fácil de usar polo alumno 
para reforzar as estruturas abordadas en cada unidade. 

 

 

Material do profesor: 

 Teacher´s book. A guía do profesor inclúe as instrucións de cada lección paso 
a paso. Tamén conta con información para axudar o profesor a desenvolver as 
destrezas necesarias para traballar cun enfoque relacionado cos contidos e 
outras seccións útiles, tales como a anticipación de dificultades, a preparación 
de cada lección, xogos opcionais, e competencias clave. 

 Audio CD. Proporciónalle aos profesores unha gravación completa que inclúe 
as cancións, actividades de audio e contos de cada unidade. 

 Posters. Moitos dos pósters teñen dúas caras. Presentan o vocabulario da 
unidade e o trabalinguas. A unidade de revisión tamén se da en formato póster, 
para promover as actividades de grupo. Proporciónanse tamén recortables con 
cadros de diálogo e vocabulario para decorar a clase. 

 Flashcards. Abarcan o vocabulario clave das diferentes unidades. Utilízanse 
en cada lección para axudar a presentar o vocabulario. Hai tamén moitas 
suxestións de xogos usando as flashcards no libro do profesor. 

 Story cards. As story cards son versións grandes das viñetas do conto que 
inclúen a transcrición na parte posterior do cartón. 

 Resource Book. O libro de recursos do profesor inclúe fichas para a unidade 
que se poden fotocopiar. Están divididas en diferentes seccións: Arts and 
Crafts, fichas para o DVD, fichas de linguaxe (esta sección inclúe unha ficha por 
unidade para cada nivel: de revisión, de consolidación e de ampliación), fichas 
para os recentemente chegados, fichas de lectura, de escritura, de probas e de 
actividades de explotación do libro de lectura. Ademais, achéganse actividades 
para os Young Learners Exams de Cambridge.  

 Grammar Extension CD-ROM. Actividades e exercicios gramaticais relativos 



ás estruturas traballadas nas unidades, adaptados ao nivel do alumnado, para 
traballar de maneira conxunta ou individualizada. 

 i-solutions. O paquete de recursos interactivos do profesor inclúe dous CD-
ROM por nivel: 

 Teacher’s i-book, unha versión dixital de todo o material da clase, incluíndo as 
flashcards, as story cards, os posters, audios, transcricións, solucións e 
actividades interactivas extra. 

 Recursos on-line. Utilizaremos a aula virtual e ademáis, en caso e 
confinamento por Covid 19, usaremos a plataforma Cisco Webex así como o 
blogue do colexio e o abalar móbil para comunicarse coas familias e/ ou para 
enviar tarefas ao alumnado. 

 

 

12 CRITERIOS DE AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN    

Para levar a cabo a cualificación temos como referente unha serie de 
instrumentos de evaluación cuxa valoración nos aportará a nota final dos 
alumnos.Dita cualificación aplicarase do seguinte xeito: 
 

 Traballo diário e  participación e integración do alumno na clase. 

 Intercambios orais: preguntas e respostas na clase, diálogos... 

 Traballo realizado no libro de texto ( Activity Book) e no caderno. 

 Probas específicas de avaliación de cada Unidade didáctica. 

 Atención, interese e aplicación do aprendido. 

 Intervencións positivas en clase. 

 Actitude positiva cara a aprendizaxe durante as clases. 

 A elaboración de traballos individuais e en equipo 

 

Criterios de porcentaxe para aprobar: 

 

 60%.Probas escritas e orais. 
 

 40%:Traballo na aula, participación,presentación das tarefas 
realizadas,motivación de cara á asignatura 

 



 

 

 Mínimos  

 Participar en interaccións orais moi dirixidas e con axuda na valoración e 
respecto das normas que rexen a interacción oral. 

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua inglesa e intentar 
recoñecer a diversidade lingüística como elemento enriquecedor. 

 Participar nas rutinas da clase. 

 Amosar comprensión oral e escrita, mediante respostas non verbais e 
verbais. 

 Reproducir axeitadamente certas palabras e frases con entoación e 
pronuncia.  

 Copiar correctamente frases e textos sinxelos. 

 Captar a idea global dunha historia ou mensaxe , sempre con apoio 
visual e/ou gráfico. 

 Presentar de forma limpa e ordenada os traballos realizados. 

 Coidar o material de clase. 

 Actitude positiva e receptiva cara a aprendizaxe durante as clases. 

 traballo realizado no libro de texto Activity Book, Work Sheets e no 
caderno de exercicios. 

 A realización e presentación de traballos propostos. 

 

 

13.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 

 Realizaráse na primeira semana de curso e terá como finalidade  
determinar os coñecementos e habiliades do alumnado. 

  A súa misión específica  consistirá en determinar o grao de 
preparación do alumno antes de enfrontarse cunha unidade de aprendizaxe. É 
unha finalidade de  de determinación do nivel previo do alumno na aprendizaxe, 
e en todo caso, de aventurar cales poden ser as dificultades e acertos 
previsibles no futuro. 

 Xunto a esta finalidade esencial, a avaliación inicial emprégase asi 
mesmo para determinar as causas subxacentes a determinados erros ou 



dificultades na aprendizaxe que se vaian producindo ao longo do proceso 
instructivo. 

Para levar a cabo esta avaliación empregaránse diferentes probas 
escritas e orais. 

 

14.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 
A PRÁCTICA DOCENTE 

 

  Avaliaremos todos os factores que interveñen no proceso de ensino 
aprendizaxe:obxectivos,contidos,metodoloxía,temporalización,espazos... e 
reflexionaremos sobre se a práctica educativa  se adaptou ás necesidades 
do alumnado,se o tempo adicado a cada unidade foi suficiente,se os 
materiais e recursos utilizados foron motivadores para o alumnado... 

 

 

15.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE 
SEGUIMENTO,RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 

 

Na educación primaria se un alumno/a ten suspensa a materia de lingua 
inglesa do curso anterior observarase o seu progreso, traballo 
diário,evolución, nivel de contidos adquiridos,vocabulario, 
expresión,comprensión tanto oral como escrita...  en cada evaluación do 
curso en dia, e decidirse se o seu nivel de coñecementos adquirido é o 
suficiente para considerar aprobado o curso anterior. 

 

Para os estudantes que teñen un ritmo máis lento de aprendizaxe considéranse 
as seguintes pautas de reforzo: 
 

a) A variación dos recursos materiais cos que presentar os contidos (follas 
individuais de traballo, follas de estudo ... 
b) O reforzo dos logros. 
c) Demostración do valor funcional dos contidos que se están traballando. 
d) Apoio na aula. 
e) Fichas de reforzo individuais. 
f) Se é necesario, realizar unha ACI.(Previa evaluación do alunno/a polo 
departamento de orientación). 



 
 
Para os estudantes que mostran un rápido avance nas actividades suxirimos: 
 
a) Propoñer actividades extra, para profundizar nos conceptos traballados de 
acordo as súas preferencias. 
b) Convertirse por un tempo en titores dos alumnos que estexan máis 
retrasados. 
 

16.INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
DAS MATERIAS PENDENTES 

Os intrumentos  utilizados para avaliar as materias pendentes serán: 

 Observación sistemática.Observar os progresos do alumno/a nas 
catro destrezas lingüisticas(reading,writing,listening,speaking). 

 Traballo sistemático na aula.Observar se o alumno/a se esforza e 
traballa durante a aula,se mostra interés e participa nas actividades 
propostas. 

 Probas escritas onde se evaluará o seu nivel de consecución dos 
contidos propostos. 

 Probas orais onde evaluaremos o nivel de comprensión e expresión do 
alumnado. 

Os criterios de cualificación serán os mesmos propostos para o grupo-clase. 

 

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

 

O alumnado que repite curso necesitará de un maior seguimento ou 
individualización de estrategias no seu proceso de aprendizaxe. 

 Debemos por tanto: 

- Prestar  unha maior atención ao alumno/a con explicacións  
personalizadas. 

-As actividades serán reformuladas ou simplificadas. 

-Elaboración de fichas de reforzo. 

-Aprendizaxe seguindo modelos. 

- As actividades serán moi pautadas. 



- As ordes serán claras e concisas ,dar pouca información de cada vez. 

-Proporcionarlle motivación e reforzo positivo... 

 

18.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Teremos en conta que existe unha gran variedade de experiencias e 
habilidades por parte do alumnado. Os alumnos aprenden a ritmos diferentes e 
teñen distintos estilos de aprendizaxe. A diferenciación na aprendizaxe trátase 
de varias formas: 

 O traballo en grupo ou en parellas fomenta a cooperación e a axuda 
entre compañeiros. 

 Hai unha gran variedade de tipos de actividades que abranguen todos 
os estilos de aprendizaxe e teñen en conta as diferentes intelixencias 
múltiples, permitindo a participación dos alumnos a distintos niveis. 

 No libro do profesor sinálanse  aquelas actividades que se poden utilizar 
ao longo de cada lección. 

 Tamén se inclúen unha serie de fichas (worksheets) para apoiar os 
alumnos con diferentes niveis (fast finishers, fichas de ampliación, de 
reforzo, etc.) 

 
Asi mesmo empregaremos distintas estrategias para atender á diversidade 

do alumnado: 

 

 Reformularemos tarefas e estrategias sempre que sexa necesario, 
proporcionando explicacions complementarias, exemplos , modelos 
que nos permitan chegar ao máximo grao posible de axuste entre as 
características do alumnado e as actividades de aprendizaxe. 

 As actividades de reforzo e ampliación permitiránnos darlles unha 
atención individualizada aos alumnos, segundo as súas necesidades e 
o seu ritmo de aprendizaxe. 

  En todas as leccións inclúense xogos , para que dar resposta ás 
diversas situacións que aparecen na aula. 

 Reflexionar sobre a problemática que se pode orixinar no 
desenvolvemento da unidade, tanto pola parte dos alumnos: 
coñecementos limitados, vocabulario escaso, etc., como relacionados 
co material e os recursos que se poidan empregar. 



 A presentación da nova linguaxe, farase de forma lenta e organizada, 
preparar tarefas diferentes para distintos niveis. 

 Propoñer tarefas diferentes para distintos niveis. 

 Uso de materiais para manter a atención e concentración: posters, 
carteis, tarxetas, flashcards, fotos, recortes de revistas, regretas, 
mímica; obxectos reais que sirvan para identificar personaxes, 
situacións ; audicións con tarefa incorporada, cancións, rimas, tonadas, 
slogans,siñais… 

 

19.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRASVERSAIS 

  A educación primaria pretende proporcionar ó alumnado unha 
educación que lle permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu 
propio ben estar,desenvolvendo as habilidades sociais, a creatividade e a 
afectividade. E lograr que os alumnos/as adquiran elementos básicos da 
cultura e formalos para o exercicio dos seus dereitos e obligacións na vida 
como cidadáns. 

  A actuación do profesor e a relación que se establece entre él e o 
alumno/a toma gran relevancia,por iso,os principios nos que se 
fundamentan os elementos transversais deben inspirar toda a actividade 
docente e ser traballados conxuntamente cas familias. 

  Os elementos transversais impregnan gran parte dos contidos das 
áreas,son prescriptivos e non aparecen no currículo como disciplinas 
separadas, senón relacionados con toda a labor educativa.Son contidos 
basicamente actitudinales que exercen influencia no comportamento 
conductual do alumnado. 

  Podemos clasificalos en: 

 Educación vial: que garantiza un efecto preventivo e mellora a calidade 
de vida dos ciudadáns fomentando a saúde e seguridade. 

 Educación para saúde e actividade física:promociona a saúde como 
un valor apreciado polos alumnos/as para que adquiran hábitos 
saudables ,hixiene, alimentación… 

 Educación Cívica:que axuda a analizar críticamente a realidade para 
favorecer a convivencia adquirindo comportamentos responsables e 
respetando creencias,valores… 

 Tics:facilita a utilización do ordenador como ferramenta e de forma 
responsable. 



 Comprensión lectora,hábito de lectura e expresión oral e escrita:a 
lectura e a investigación son procesos intelectuais que posibilitan o 
desenvolvemento das competencias básicas para a adquisición das 
aprendizaxes. 

 Educación para a paz,xustiza e igualdade e liberdade:aprender a 
vivir na “non violencia” con tolerancia e respetandoas diferencias e a 
diversidade que nos enriquece. 

 

 
 
20. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR AO PLAN TIC E AO 
PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
20.1.CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 
 

Dentro da  metodoloxía inclúese a elaboración por parte dos alumnos 
de pequenos contos /lecturas para favorecer e motivar ao alumnado cara a 
lectura. Polo tanto leranse contos/libros en inglés relacionados cos diferentes 
centros de interese.Por outra banda, en todas as unidades didácticas hai 
contos/historietas relacionados co tema a traballar para potenciar a 
curiosidade dos nenos e o desexo cara a lectura e a escritura. A lectura de 
contos é unha práctica habitual na clase de inglés. Dentro da aula específica 
de inglés hai un recuncho de lectura English Corner, onde están expostos os 
libros adaptados aos niveis para poder ser usados polo alumnado e asi 
fomentar a curiosidade e a afición e a súa capacidade lectora. 

 
A LECTURA: MEDIO DE COMUNICACIÖN E FERRAMENTA DE TRABALLO 
 

A importancia da linguaxe como medio  de comunicación é un feito 
incuestionable.Na súa aprendizaxe, dous son os obxectivos principais: 
desenvolver no discente a súa capacidade de expresión e a súa capacidade de 
comprensión. Asi pois, é moi importante despertar no alumnado o desexo de 
expresarse e de facelo con corrección para que os demais o entendan. 
Paralelamente ao cultivo da capacidade de expresión desenvolverase a 
capacidade de comprensión : comprender o pensamento dos demais, por 
medio da conversación ou pola comprensión correcta da lectura, é tan 
importante como saberse expresar. 
 
 IMPORTANCIA DA LECTURA COMO ACTIVIDADE LINGÜÍSTICA 

Un dos obxectivos prioritarios no ensino da linguaxe en xeral e o da 



lingua inglesa en particular, é o da fixación de hábitos lectores no alumnado. 
Temos que acadar que o neno/a descubra o libro e o disfrute coa lectura; que a 
lectura sexa para el/ela “ocio”, non traballo aburrido. Ppr iso, será esencial partir 
dunha elección de textos motivadores, adaptados aos intereses, idade e nivel 
dos alumnos/as. 

A lectura será sempre comprensiva xa dende os primeiros niveis, 
condición indispensable para que o neno ou nena lle guste ler: non gusta o que 
non se comprende. 
 
A LECTURA: NÚCLEO CENTRAL DE TRABALLO 

 
A lectura deberá considerarse como “ núcleo central de traballo” do cal 

se poden derivar múltiples actividades. 
En 3º e 4º onde existe unha certa interrelación de áreas, a lectura pode servir 
como un punto de partida para desenvolver actividades de observación, 
conversación, vocabulario, dramatización, mímica, ortografía...Apoiarémonos na 

lectura para a realización de actividades , como adquisición de vocabulario, 
curtas composicións, etc. 
 OBXECTIVOS DE LECTURA EN LINGUA INGLESA: ENGLISH READING 
CORNER 
 

Contaremos cunhas estratexias que estarán planificadas para 
desenvolver e acadar mediante actividades lúdicas diversos obxectivos 
lingüísticos . 
A estratexia comezará cunha motivación, xeralmente un xogo, para espertar no 
neno/a o desexo de participar nas actividades que se van a facer con 
posterioridade. 

Efectuada a lectura, faranse actividades de comprensión lectora que 
derivarán en exercicios de expresión oral, comprensión oral e expresión escrita. 
Asi pois, traballamos simultaneamente en cada estratexia, non só a 
comprensión lectora, senon mútiples facetas da linguaxe, relacionadas cos 
catro grandes obxectivos sinalados con anterioridade.  

O texto ou libro a ler, núcleo central de traballo da estratexia, ten que 
ser seleccionado axeitadamente, tendo en conta os obxectivos que se 
pretenden acadar. 

En todas as estratexias inclúense, pois, actividades de 
psicomotrocidade e de expresión plástica. Unhas veces son esenciais no 
desenvolvemento da estratexia;outras, a complementan. 
 
 
 



 
 
 
 20.2.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
 

A aplicación das TIC's ao traballo da aula convértese nunha peza 
clave na educación e formación do alumnado. Este ao rematar a escolarización 
obrigatoria debe ter acadada unha competencia dixital que consiste en dispoñer 
de habilidades para buscar, procesar e comunicar información para 
transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van dende 
o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez 
tratada, incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, 
aprender e comonicarse. 

A aula está equipada de proxector e pantalla, asi como lector de CDś. 
Traballaránse fundamentalmente contidos e actividades incluídas no  Activity 
Book e Student Book, asi como canción e xogos. 
Na medida do posible, irase á aula de informática para traballar os contidos 
vistos anteriormente na aula a través de páxinas web, CD-ROM's e DVD's. 

Tamén, na medida do posible, aproveitarase a infraestrutura 
informática do proxecto Abalar, para o aprendizaxe do inglés. 
 
20.3. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Nas clases de lingua estranxeira promóvense unhas normas de 
convivencia e rutinas de clase, como son a quenda de palabra, non berrar, 
respectar as diferentes opinións, entre outras, e que veñen recollidas como 
obxectivo a acadar por todos. Deste xeito favorécese un clima de aprendizaxe 
relaxado e distendido.  
 
20.4.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÚÍSTICO 
 

O deseño do proxecto lingüístico inclúe o fomento do uso da lingua 
galega. Na aula de inglés o alumnado, cando teña que expresarse non en 
inglés, farao en galego ou castelán. O mestre, cando teña que explicar ou 
aclarar algo, na medida do posible, farao en inglés. Se o grao de dificultade 
e/ou nivel é grande, expresarase en galego ou castelán. 
 
 
 
 
21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 



O alumnado participará dentro das actividades recollidas no PXA do Centro, 
como son as celebracións, por exemplo, Halloween, Magosto, Nadal, Día da 
Paz e Festival Fin de Curso. Tamén se colaborará na elaboración de murais. 
 
22.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROPIAS PROGRAMACIÓNS 
 

Debemos promover a reflexión docente e a autoevaluación da realización 
e do desenvolvemento das programacións didácticas. 
Ó final de curso valoraremos a consecución de todo o programado, 
especificando as correccións que consideremos necesarias na correspondente 
memoria, para telas en conta no vindeiro curso. 
  

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



 
 

ANEXO: 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO: Pedro Caselles Beltán 
CURSO: Cuarto de primaria 
MATERIA: Língua inglesa 
 
 
 
 
 
 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliaciónnasensinanzas de educación 
primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 



1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
 
60%:Probas orais e escritas. 

40%:Traballo na aula, participación,presentación das tarefas realizadas,motivación 

de cara á asignatura. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Tendo en conta que é una avaliación contínua e sumativa,se aproba as dúas 
seguintes avaliacións, a primeira quedaráralle aprobada con un suficiente (5). 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
 
60%:Probas orais e escritas. 

40%:Traballo na aula, participación,presentación das tareas realizadas,motivación 
de cara á asignatura. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Tendo en conta que é una avaliación contínua e sumativa,se ten  aproba-  das a 
primeira e a terceira avaliación, a segunda quedarálle aprobada con un suficiente 
(5). 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
 
60%:Probas orais e escritas. 

40%:Traballo na aula, participación,presentación das tareas realizadas,motivación 
de cara á asignatura. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Tendo en conta que é una avaliación contínua e sumativa,se ten  aproba-  das as 
dúas avaliacións anteriores, a terceira quedarálle aprobada con un suficiente (5). 

Cualificación Final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Será a media aritmética das tres avaliacións anteriores. 

 

Alumnado de materia 
pendente 

 

 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Se aproba a materia do curso seguinte,a materia pendente,quedará 
automáticamente aprobada. 
Se non aproba a materia do curso seguinte, faráselle un reforzo educativo . 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Procedementos de avaliación: 

 Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 

na clase. 



 

 Intercambios orais: preguntas e respostas na clase, diálogos… 

 Exercicios específicosrealizados no caderno do alumno,asociados aos diversos 

obxectivos programados en cada Unidade didáctica. 

 Probas específicas de avaliación de cada Unidade didáctica. 

 

 Instrumentos de avaliación: 

 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 e escritas que incorporan os resultados obtidos nas diversas 
actividades de avaliación que se integran no proceso educativo. 

 Rexistro de avaliación  realizado polo profesor 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 nas probas específicas de avaliación que se aplicasen. 

 

 
 

2.1  Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º 
avaliación e avaliación final  

(apoio, reforzó, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía 

 

 
A metodoloxía didáctica na ensinanza da lingua estranxeira  nesta fase,será 

esencialmente comunicativa, e estará  enfocada a conseguir que a aprendizaxe da 
lingua estranxeira teña unha finalidade práctica, é dicir, que os alumnos poidan 
aplicar os seus coñecementos no mundo real, fóra das aulas. 
A diversidade estará presente dentro do traballo diario e adaptaranse as tarefas ós 
distintos graos de dificultade que se presenten. 

Teremos en conta as distintas personalidades dos nenos e nenas, o seu nivel, á 
hora de programar as actividades e formas de expoñer os temas, sen esquecer que 
hai alumnos con moita máis facilidade que outros para aprender un idioma. 

As tarefas e os materiais deben ser variados e adaptados ás características do 
alumnado ao que van dirixidase  ás finalidades de aprendizaxe do inglés. 

Asi mesmo empregaremos distintas estrategias para atender á diversidade do 
alumnado: 

-Para poder acadar os obxectivos previstos, reformularemos tarefas e estrategias 
sempre que sexa necesario, proporcionando explicacions complementarias, 
exemplos , modelos que nos permitan chegar ao máximo grao posible de axuste 
entre as características do alumnado e as actividades de aprendizaxe. 

-As actividades de reforzo e ampliación permitiránnos darlles unha atención     
individualizada aos alumnos, segundo as súas necesidades e o seu ritmo de 
aprendizaxe. 
-Uso de materiais para manter a atención e concentración: posters, carteis 

tarxetas, flashcards, fotos, recortes de revistas, mímica… 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Actividades tipo 

 
Actividades de repetición como rimas, cancións ou trabalinguas. 
 Diálogos entre alumnos. 
Xogos de cartas que implican dicir palabras, facer preguntas ou realizar 
descricións para seguir o xogo. 
Actividades de “role-play” e intercambios de preguntas e respostas en 
parellas… 
Xogos para estimular a comunicación oral como o double, who i am,handman, 
simon says, guess who para traballar vocabulario,frases e preguntas,I´m thinking 
of… para practicar preguntas e respostas,I went to the market para estimular a 
memoria e o uso de vocabulario,tongue twisters,stop… 

Materiais e recursos 

 

    material do alumno: 

 Pupil´s book. 

 Activity book 

 CDs de audio. O CD inclúe todas as historias do libro do alumno e unha 
selección das cancións, das rimas. 

 Vídeos de Youtube 

 Flashscards 

 Xogos 

 Contos 

material do profesor: 

 Teacher´s book.  

 Audio CDS. Proporciona aos profesores unha gravación completa que 
inclúe as cancións, actividades de audio e contos de cada unidade. 

 Flashcards. Abranguen o vocabulario clave das diferentes unidades. 
Utilízanse en cada lección para axudar a presentar o vocabulario. Hai tamén 
moitas suxestións de xogos usando as flashcards no libro do profesor. 

 Recursos on-line:Utilizaremosmaterial fonográfico, 
videográfico,ordenador… 

 Xogos (double, who i am…) 

 

 


