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1. Introdución

  A presente programación didáctica corresponde ao quinto curso de educación primaria para o ensino da lingua
inglesa. Elaborouse a partir da reflexión teórica sobre as directrices lexislativas baseándose na Lei Orgánica 3/2020
do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, e no Real Decreto 217/2022, do 29 de marzo.

O obxectivo deste proxecto é 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.

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.

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

Somos un colexio plurilingüe e temos un auxiliar de conversa. A asignatura de Educación Plástica e Visual  impártese
en lingua inglesa.

Os grupos oscilan entre un mínimo de 12 ata un máximo de 17 alumnos/as por aula. O noso colexio é un centro
Edixgal.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  o  sent ido  xeral  e
información  específica  e  predicible  de  textos
breves e sinxelos, expresados de forma clara e
na  lingua  estándar,  facendo  uso  de  diversas
estratexias e recorrendo, cando sexa necesario,
ao  uso  de  distintos  tipos  de  apoio,  para
desenvolver  o  repertorio  lingüístico  e  para
responder a necesidades comunicativas cotiás.

2-3 1-2 1 1 5 2

OBX2  -  Producir  textos  sinxelos  de  maneira
comprensible  e  estruturada,  mediante  o
emprego de estratexias como a planificación ou
a  compensación,  para  expresar  mensaxes
breves  re lac ionados  con  neces idades
inmed ia tas  e  responder  a  p ropós i tos
comunicativos cotiás.

1 1-2 1 2 5 1 4

OBX3 - Interactuar con outras persoas usando
expresións cotiás, recorrendo a estratexias de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  necesidades
inmediatas  do  seu  interese  en  intercambios
comunicativos  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 3 3 1-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Mediar en situacións predicibles, usando
estratexias  e  coñecementos  para  procesar  e
transmitir información básica e sinxela, co fin de
facilitar a comunicación.

5 1-2-3 1 1-3 1

OBX5  -  Recoñecer  e  usar  os  repertorios
lingüísticos  persoais  entre  distintas  linguas,
reflexionando  sobre  o  seu  funcionamento  e
identificando  as  estratexias  e  coñecementos
propios, para mellorar a resposta a necesidades
comunicat ivas  concretas  en  s i tuacións
coñecidas.

2 1 2 1-4-5 3

OBX6  -  Apreciar  e  respectar  a  diversidade
lingüística, cultural e artística a partir da lingua
estranxeira,  identificando  e  valorando  as
diferenzas  e  semellanzas  entre  linguas  e
culturas, para aprender a xestionar situacións
interculturais.

5 3 1-3 2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XHello again.1 13

 O abecedario, os días da semana, os
meses, as estacións, os números do 1 ao
100,  preguntas básicas (What is your
name?, What school do you go to?, Where
are you from? etc), repaso de vocabulario
básico sobre comidas, roupa, o colexio e
países.Léxico relativo ás diversas
actividades que se poden levar a cabo no
noso tempo libre.
Expresións indicando o que nos gusta ou
non nos gusta facer e con que frecuencia
realizamos esas actividades.
Listenings e readings relacionados co tema
desta unidade.

11

XDescribing people.2 15

O presente dos verbos to be, have got,
vocabulario referido a descrición do
aspecto físico e a maneira de ser dunha
persoa (tall, strong, friendly, shy, generous,
dark hair, blue eyes, etc).
Léxico,expresións para comunicarse en
diferentes situacións.

11

XA busy day!3 13

 O presente simple  dos verbos, vocabulario
relacionado coas rutinas diarias (get up, go
to school, do my homework) e as tarefas da
casa (tidy my room, make my bed), as
horas, os adverbios de frecuencia (always,
usually, sometimes, never).
.

12
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA busy day!3 13Videos e listenings relacionados coa
unidade. 12

Children can cook. X4 13
Vocabulario sobre as comidas, receitas
simples, usos de some,   any, a, an, there
is, there are,  expresións para pedir un
menú.

11

My town. X5 10
Vocabulario sobre tendas e lugares da
cidade, uso das preposicións de lugar,
direccións.

11

Not a typical day. X6 10

Uso do presente continuo, actividades  de
ocio ( hike, play the drums,
  paint,  go to the cinema.) , uso dos verbos
do, make e  play cos deportes, repaso dos
  determinantes:  the, a,   this e that

11

XLet's go shopping!7 10Expresións e vocabulario relacionados  con
distintos tipos de tendas e compras. 11

XAmazing World.8 11
Vocabulario sobre accidentes xeográficos
(forest, desert...) e países. O uso do
comparativo e o superlativo. 11

XLife in the past.9 10
Introdución ao uso do pasado do verbo to
be e algúns verbos regulares. Biografía
sobre algunhas personalidades históricas.

11

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Hello again.

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 35

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar e analizar o
sentido global, así como palabras e frases
específicas en textos de tipoloxía variada,
orais, escritos e multimodais breves e
sinxelos

CA1.4 - Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados, con adecuación á
situación comunicativa proposta, a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, e usando
estruturas e léxico básicos de uso común sobre
asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia persoal
para o alumnado e próximos á súa experiencia.

Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados a
través de ferramentas analóxicas e
dixitais,  usando estruturas e léxico
básicos de uso común sobre asuntos
cotiáns e frecuentes
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 65

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais.

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios
breves de información sobre temas
mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiadaestratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas sinxelas  e
iniciar e terminar a comunicación.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir rutinas.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo á identificación persoal.

- Léxico relativo á vida cotiá.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de procura guiada de información en medios analóxicos e dixitais.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

13/12/2022 18:28:06 Páxina 28de6



Contidos

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias elementais que axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e produción de información, e a
comunicación fluída.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder eficazmente a unha
necesidade concreta, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas
demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

2

Título da UDUD

Describing people.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.2 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, estratexias e coñecementos adecuados en
situacións comunicativas cotiás e de relevancia para
captar o sentido global e procesar informacións
explícitas en textos diversos.

Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias e coñecementos adecuados
en situacións comunicativas cotiás para
captar o sentido global e procesar
informacións explícitas en textos
diversos.

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, coñecementos e estratexias para preparar e
producir textos breves, sinxelos e útiles adecuados
ás intencións comunicativas, ás características
contextuais e á tipoloxía textual, usando con axuda
recursos físicos ou dixitais en función da tarefa e das
necesidades de cada momento.

Seleccionar  e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para
preparar e producir textos breves
adecuados ás intencións comunicativas
usando con axuda recursos físicos ou
dixitais

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

TI 55

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias
elementais para saudar, despedirse e
presentarse; formular e contestar
preguntas sinxelas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións de comunicación nas que atender á
diversidade, mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores, e polas linguas
empregadas, e interese por participar na solución de
problemas de intercomprensión e entendemento na
súa contorna próxima, apoiándose en diversos
recursos e soportes.

Inferir  textos, conceptos e comunicacións
breves e sinxelas de forma guiada en
situacións de comunicación  mostrando
respecto e empatía polos interlocutores e
polas linguas empregadas

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, mostrando interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos básicos que
fomenten a sustentabilidade e a democracia.

 Aceptar e respectar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:describir persoas, obxectos e
lugares.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: dar indicacións e instrucións.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: expresar a pertenza e a
cantidade.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, o espazo e as relacións espaciais; o tempo, a afirmación, a negación, a
interrogación e a exclamación, relacións lóxicas elementais.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a relacións persoais próximas.

- Léxico relativo a  lugares e contornos de interese para o alumnado.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
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Contidos

- de puntuación, siglas, símbolos).

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Propiedade intelectual das fontes consultadas e contidos utilizados; identificación de dereitos de autoría.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comparación elemental entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- Estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo
a valores ecosociais e democráticos.

- Participación en intercambios comunicativos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira, a través de
diferentes medios.

3

Título da UDUD

A busy day!

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.4 - Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados, con adecuación á
situación comunicativa proposta, a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, e usando
estruturas e léxico básicos de uso común sobre
asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia persoal
para o alumnado e próximos á súa experiencia.

 Redactar textos breves e sinxelos
previamente preparados  con adecuación
á situación comunicativa proposta a
través de ferramentas analóxicas e
dixitais e usando estruturas e léxico
básicos

TI 70

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Utilizar, de forma guiada en situacións
cotiás estratexias elementais para saudar
despedirse e presentarse formular e
contestar preguntas sinxelas expresar
mensaxes e iniciar e terminar a
comunicación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de información e
a comunicación fluída, adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais e a
tipoloxía textual, usando, con axuda, recursos e
apoios físicos ou dixitais en función das necesidades
de cada momento.

Aplicar de forma guiada estratexias
básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación fluída
usando con axuda recursos físicos ou
dixitais

CA2.2 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os
coñecementos e estratexias de mellora
da súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, mostrando interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos básicos que
fomenten a sustentabilidade e a democracia.

Aceptar e respectar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas para a comprensión, a planificación e a produción de textos orais; escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a  lugares e contornos de interese para o alumnado.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común, sexan presenciais e simultáneas, ou a través
doutros medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar indicacións,
aclaracións e explicacións adaptadas ao seu nivel, colaborar, comparar e contrastar.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Recursos e apoios físicos e dixitais que permitan exercer a mediación lingüística dun xeito básico.
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Contidos

- Estratexias básicas de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas
(léxico, fonemas similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a
partir da comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Patróns culturais básicos de uso frecuente transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

4

Título da UDUD

Children can cook.

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar  o sentido global
así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada orais escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre
temas actuais frecuentes e cotiáns

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada, en
situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas sinxelas
iniciar e terminar a comunicación.

TI 50

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA2.3 - Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de aprendizaxe da
lingua estranxeira, recoñecendo os aspectos que
axudan a mellorar e realizando actividades de
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
portfolio europeo das linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
realizando actividades de autoavaliación
e coavaliación

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:describir persoas, obxectos e
lugares.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: situar obxectos, persoas e
lugares no espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos, de uso común, na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: recoñecemento das características
e do contexto, organización e estrutura interna, segundo o xénero, a función textual, o destinatario e a finalidade.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo á vida cotiá.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Propiedade intelectual das fontes consultadas e contidos utilizados; identificación de dereitos de autoría.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias elementais que axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e produción de información, e a
comunicación fluída.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comunicación e relación con persoas doutros países, a través da lingua estranxeira: acceso a nova información,
culturas e modos de vida diferentes.

5

Título da UDUD

My town.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar de forma guiada en
situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas moi
sinxelas; iniciar e terminar a
comunicacion

CA2.2 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os
coñecementos e estratexias de mellora
da súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira

TI 70

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Participar en situacións interactivas
sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns  a través
de diversos soportes apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo
pausado

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:describir persoas, obxectos e
lugares.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a relacións persoais próximas.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
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Contidos

- de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común, sexan presenciais e simultáneas, ou a través
doutros medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar indicacións,
aclaracións e explicacións adaptadas ao seu nivel, colaborar, comparar e contrastar.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de procura guiada de información en medios analóxicos e dixitais.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación lingüística en
situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder eficazmente a unha
necesidade concreta, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas
demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

Not a typical day.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar de forma guiada en
situacións cotiás estratexias elementais
para saudar despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas moi
sinxelas  iniciar e terminar a
comunicación.

TI 70

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.9 - Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de información e
a comunicación fluída, adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais e a
tipoloxía textual, usando, con axuda, recursos e
apoios físicos ou dixitais en función das necesidades
de cada momento.

Seleccionar , de forma guiada, estratexias
básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación fluída
usando recursos e apoios físicos ou
dixitais
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de aprendizaxe da
lingua estranxeira, recoñecendo os aspectos que
axudan a mellorar e realizando actividades de
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
portfolio europeo das linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
recoñecendo os aspectos que axudan a
mellorar e realizando actividades de
autoavaliación e coavaliación

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais,mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas para a comprensión, a planificación e a produción de textos orais; escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: dar indicacións e instrucións.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: expresar a pertenza e a
cantidade.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, o espazo e as relacións espaciais; o tempo, a afirmación, a negación, a
interrogación e a exclamación, relacións lóxicas elementais.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Recursos e apoios físicos e dixitais que permitan exercer a mediación lingüística dun xeito básico.
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Contidos

- Estratexias básicas de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas
(léxico, fonemas similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a
partir da comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comparación elemental entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- Participación en intercambios comunicativos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira, a través de
diferentes medios.

7

Título da UDUD

Let's go shopping!

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar e analizar o
sentido global, así como palabras e frases
específicas en textos de tipoloxía variada,
orais, escritos e multimodais breves e
sinxelos

CA1.4 - Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados, con adecuación á
situación comunicativa proposta, a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, e usando
estruturas e léxico básicos de uso común sobre
asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia persoal
para o alumnado e próximos á súa experiencia.

 Redactar textos breves e sinxelos
previamente preparados  con adecuación
á situación comunicativa proposta a
través de ferramentas analóxicas e
dixitais e usando estruturas e léxico
básicos

TI 50

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada, en
situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas sinxelas
iniciar e terminar a comunicación.

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións de comunicación nas que atender á
diversidade, mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores, e polas linguas
empregadas, e interese por participar na solución de
problemas de intercomprensión e entendemento na
súa contorna próxima, apoiándose en diversos
recursos e soportes.

Inferir  textos, conceptos e comunicacións
breves e sinxelas de forma guiada en
situacións de comunicación  mostrando
respecto e empatía polos interlocutores e
polas linguas empregadas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:situar eventos no tempo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: situar obxectos, persoas e
lugares no espazo.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de procura guiada de información en medios analóxicos e dixitais.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias elementais que axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e produción de información, e a
comunicación fluída.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e habituais relativos aos costumes, a vida cotiá e as relacións
interpersoais, convencións sociais básicas de uso común, linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital
propias de países onde se fala a lingua estranxeira.

8

Título da UDUD

Amazing World.

Duración

11
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

TI 60

CA1.2 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, estratexias e coñecementos adecuados en
situacións comunicativas cotiás e de relevancia para
captar o sentido global e procesar informacións
explícitas en textos diversos.

Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias e coñecementos adecuados
en situacións comunicativas cotiás para
captar o sentido global e procesar
informacións explícitas en textos
diversos.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar de forma guiada en
situacións cotiás estratexias elementais
para saudar despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas moi
sinxelas  iniciar e terminar a
comunicación.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar  de forma progresivamente
autónoma os coñecementos e estratexias
de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua
estranxeira,

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais,mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos, de uso común, na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: recoñecemento das características
e do contexto, organización e estrutura interna, segundo o xénero, a función textual, o destinatario e a finalidade.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, o espazo e as relacións espaciais; o tempo, a afirmación, a negación, a
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Contidos

- interrogación e a exclamación, relacións lóxicas elementais.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo á identificación persoal.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común, sexan presenciais e simultáneas, ou a través
doutros medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar indicacións,
aclaracións e explicacións adaptadas ao seu nivel, colaborar, comparar e contrastar.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Propiedade intelectual das fontes consultadas e contidos utilizados; identificación de dereitos de autoría.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación lingüística en
situacións cotiás básicas.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comparación elemental entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- Patróns culturais básicos de uso frecuente transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

9

Título da UDUD

Life in the past.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar e analizar o
sentido global, así como palabras e frases
específicas en textos de tipoloxía variada,
orais, escritos e multimodais breves e
sinxelos

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, coñecementos e estratexias para preparar e
producir textos breves, sinxelos e útiles adecuados
ás intencións comunicativas, ás características
contextuais e á tipoloxía textual, usando con axuda
recursos físicos ou dixitais en función da tarefa e das
necesidades de cada momento.

Seleccionar  e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para
preparar e producir textos breves
adecuados ás intencións comunicativas
usando con axuda recursos físicos ou
dixitais
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 70

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios
breves de información sobre temas
mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Utilizar, de forma guiada en situacións
cotiás estratexias elementais para saudar
despedirse e presentarse formular e
contestar preguntas sinxelas expresar
mensaxes e iniciar e terminar a
comunicación

CA1.9 - Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de información e
a comunicación fluída, adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais e a
tipoloxía textual, usando, con axuda, recursos e
apoios físicos ou dixitais en función das necesidades
de cada momento.

Seleccionar , de forma guiada, estratexias
básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación fluída
usando recursos e apoios físicos ou
dixitais

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
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Contidos

- expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a relacións persoais próximas.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Recursos e apoios físicos e dixitais que permitan exercer a mediación lingüística dun xeito básico.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas
(léxico, fonemas similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a
partir da comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Para conseguir  os obxectivos propostos nesta programación a metodoloxía que imos seguir  está baseada nas
seguintes estratexias:

- Buscar un enfoque orientado á acción,creando situacións continuas de comunicación con e entre o grupo:TPR,seguir
instrucións, preguntar e responder para dar/obter información en interaccións cotiás habituais, desenvolver  xogos....

-Partir sempre  das  aprendizaxes previas do grupo de alumnado co que traballamos.

- Poñer énfase na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan
pronto se detecten.

- Buscar a identificación persoa-lingua, o que implica axudar ao alumnado a asociar de xeito automático a mestra/e
coa lingua que ensina .

-Impulsar situacións de interacción, de comunicación oral entre o alumnado de todos os niveis: en parellas, pequenos
grupos ou grupo /aula, en situacións reais ou supostas (encher cadros de datos sobre o outro/a; competición entre
grupos de pregunta - resposta; descubrir datos reais ou supostos sobre os demais a través de xogos coma Adiviña
quen é?; dramatizacións de diálogos en situacións reais ou imaxinarias;etc.). Neste ámbito da comunicación oral, a
introdución do xogo en diferentes formatos, soportes e modalidades preséntase coma un elemento necesario e
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fundamental para a adquisición da lingua: xogos de tarxetas tales coma xogos de memoria, adiviñar a tarxeta
tapada, describir a tarxeta escollida; xogos de taboleiro temáticos, nos que os xogadores e xogadoras teñen que
verbalizar todo o que se nos ocorra relacionado co desenvolvemento do mesmo Incluímos aquí tamén os xogos
lingüísticos, coma o mimo, e calquera outro que sirva para acadar obxectivos e competencias.

-Empregar tecnoloxías dixitais: proxección de vídeos,xogos interactivos online,videoclips de cancións.

-  Alternar,  para introducir  a  lectura en lingua estranxeira e a escoita,  o  uso de ferramentas dixitais  (historias
publicadas en plataformas de difusión dixital, ilustradas e narradas por persoas de fala inglesa e acentos diferentes)
coa lectura por parte do profesorado de libros adaptados a esta idade.

- Utilizar fragmentos audiovisuais   de documentais, anuncios publicitarios, curtas en vídeo, ... adecuados a este nivel
para a práctica da comprensión oral. Este tipo de actividade permitiralles a nenos e nenas acceder a información e
imaxes relacionadas con outras materias do currículo, e a temas transversais tales coma a educación para a saúde,
incluída a afectivo-sexual; a igualdade de xénero, a educación para a paz, a educación para o consumo responsable e
o desenvolvemento sustentable.

- Dotar aos nenos e nenas dunha ferramenta máis para a comunicación: a lingua estranxeira. Esta ferramenta, igual
cás  outras  linguas  das  que  dispoña,  permitiralles  expresar  o  que  queren  en  cada  momento,  dende  as  súas
necesidades básicas ("non me atopo ben", "quero ir ao baño"), ata relacionarse nos xogos ("tócame a min", "gañei!")
e entender as necesidades dos/as demais.

-Aproveitar  todas  as  situacións  que  o  ámbito  escolar   ofrece  para  introducir  a  lingua  estranxeira  en
substitución das maternas do alumnado, propoñendo e creando situacións relacionadas coa realidade na que este
vive, para que teña sentido e significado pleno a lingua que use e, ao mesmo tempo, ofrecerlle a posibilidade de
achegarse a outras realidades grazas a ela, a través do mundo dixital.

-Utilizar  materiais visuais e variados, coma libros ilustrados, revistas, periódicos, tarxetas con imaxes do vocabulario
das unidades didácticas, páxinas web, presentacións dixitais e vídeos curtos para a adquisición de estratexias de
autoaprendizaxe entre as que están a utilización  de técnicas coma impulsar repasos frecuentes entre os nenos e
nenas, os xogos lingüísticos, a escoita de cancións e o visionado de películas e vídeos nesa lingua.

-Priorizar  a linguaxe corporal, os xestos, a mímica e soportes visuais para facerse entender o mestre/a cos nenos e
nenas, e deste xeito   practicar e aprender eles mesmos estas  estratexias fronte á tradución.

-Poñer en práctica a coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o das linguas cooficiais, necesaria
para evitar a repetición de contidos .  O achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese xeralmente
partindo da lingua materna e das ambientais, polo que é esencial o tratamento integrado de todas as linguas e a
colaboración entre todo o profesorado que as imparte.

-Asentar e afianzar, asi mesmo, a  coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras.

.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

1- Páxinas web de xogos online

2- Historias e contos publicados na rede

3- Xogos de mesa

4- Xogos físicos
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5- Libros de lectura

6- Posters e murais

7- Ferramentas de elaboración de materiais

 9 - Uso dos medios audiovisuais cos que conta a escola.

10- Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar.

11- Vídeos.

12.Cancións e rimas.

13- Actividades DUA.

Na área de inglés usaranse os seguintes materiais:

-Ordenador portátil Edixgal  con acceso a distintas actividades.

-Páxinas web:  British Council, ESL English Game, Youtube, Live Worsheets, Collins Dictionary,

-Caderno de notas.

-Fichas fotocopiables con exercicios e apuntes.

-DVDs e CDs.

-Flashcards e posters.

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

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

5.1. Procedemento para a 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 alumnos por medios de xogos e
actividades onde se repasa o vocabulario estudado no cuarto 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.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

11

UD 2

11

UD 3

12

UD 4

11

UD 5

11

UD 6

11

UD 7

11

UD 8

11

UD 9

11

Total

100

Proba
escrita 35 45 30 50 30 30 50 40 30 38

Táboa de
indicadores 65 55 70 50 70 70 50 60 70 62

Realizaranse probas de control orais, escritas ou tipo test en cada unidade. A cualificación máxima de cada proba de
control será 10. 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.

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 ...

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
alcanzaron 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/a.

Ademais das probas e traballos escritos e orais, utilizaranse táboas de indicadores nos que se especifican os criterios
e graos de consecución.

Para obter a cualificación na avaliación continua ao longo do curso teremos en conta o rexistrado nas táboas de
indicadores que imos utilizando en cada UD, prestando especial atención aos avances que teña experimentado cada
neno e nena dende o momento da avaliación inicial e/ou anterior.

Para construír a cualificación final elaboraremos táboas de indicadores específicos que analizarán todos os CA do
nivel; prestaremos atención especial e valoraremos, principalmente, a evolución experimentada por cada neno e
nena dende o comezo do curso escolar, o nivel de consecución de cada obxectivo e a adquisición das competencias
nese remate do curso.

Criterios de cualificación:
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Criterios de recuperación:

O alumnado irá recuperando aqueles aspectos  non superados no seu momento coas novas tarefas do curso.

Se é preciso, recibirá apoio e realizará actividades de reforzo.

6. Medidas de atención á diversidade

 Tal como se establece na normativa vixente, prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada
dos alumnos e alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo que
deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe e que poderán ser tanto
organizativos coma curriculares. Entre as medidas que se adopten poderán considerarse o apoio no grupo ordinario,
os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo.

A nosa programación ten en conta os  diversos  niveis  de aprendizaxe dos alumnos/as.  Non todos os  nenos/as
aprenden do mesmo xeito  e  ao mesmo ritmo.  Por  iso,  cada actividade pode ser  tratada con distinto  nivel  de
profundidade e apoiada en  materiais diversos que permitan adaptarse ás características de todo o alumnado e os
diferentes ritmos de aprendizaxe.

Debemos facer propostas para atender ao alumnado real que teñamos no grupo, coas características que presenten.
A modo de exemplo citamos as seguintes:

Fast finisher activities:

- Teranse preparadas follas de actividades para aqueles alumnos-as que acaban as tarefas máis rápido; por exemplo
con wordsearch, crosswords, scrabble, out of order de letras ou palabras. ..,  sempre relacionadas co léxico dos
diferentes temas nos que esteamos centrados en cada momento.

- Pediráselles que axuden a outros alumnos coas súas actividades (función de mediación lingüística).

- Os nenos e nenas que rematen poderán comparar, repasar e practicar lectura do traballo feito con outros-as que
tamén vaian rematando.

- Asignaránselles variacións das actividades xa realizadas.

- Disporán do uso de ordenador para afondar no tema no que se está a traballar: busca de máis información, imaxes,
cancións, vídeos curtos e similares.

Nenos e nenas con dificultades de aprendizaxe:

- Incluílos en actividades colectivas, de grupo, no que teñan o seu propio rol,  adaptado ás súas capacidades e
circunstancias.

O alumnado que o  precise  terá  as  ACS elaboradas  coa  colaboración  do  Equipo  de  Orientación,  de  Pedagoxía
Terapéutica e o titor do alumno.

Nenos e nenas con trastornos de conduta:    buscar a coordinación co equipo de profesorado e a orientadora do
centro, de tal xeito que podamos incluílo nas actividades da aula.

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
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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.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X

ET.2 - Os dereitos da Infancia X

ET.3 - A resolución pacífica de
conflitos X X

UD 9

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes

ET.2 - Os dereitos da Infancia X

ET.3 - A resolución pacífica de
conflitos X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Aproveitaranse nas aulas de LE, as saídas para actividades
de aprendizaxe.

Saídas didácticas

Grupos  de  teatro,  contacontos,  profesionais  de  distintos
sectores....

Visitas ao centro.

Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, Semana Cultural.Conmemoracións da escola.

Halloween,  Christmas, Saint Patrick, April Fool's Day, Easter
Egg Hunt.

Conmemoracións específicas relacionadas coa LE.

Observacións:
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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 Extranxeira: Inglés faranse as seguintes actividades:
-Elaboración de murais para a clase de inglés.
-En Halloween realizaranse diversas actividades relacionadas con esta festa anglosaxona (xogos, visionado de
vídeos, manualidades, etc).
-No Nadal aprenderán villancicos ingleses e elaborarán postais.
-Faranse outras actividades para conmemorar fechas tradicionais anglosaxonas: Thanksgiving Day, April Fool's
Day, etc.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado nas diversas actividades propostas a través de situacións de
interacción e agrupamentos variados

Incorporouse o uso das TIC ao proceso de ensino.

Conseguise acadar todos os contidos coa temporalización asignada á programación ao inicio de curso.

As actividades foron variadas e útiles para dar resposta á diversidade do alumnado.

A metodoloxía empregada favoreceu o interese e a motivación do alumnado fomentando que se expresaran en
lingua estranxeira.

Cos   indicadores  de  logro  valoraremos aspectos  como:  dificultade  e  duración  das  actividades,  motivación  do
alumnado, temporización das unidades e coordinación entre o profesorado.

Nun rexistro persoal apuntaremos mensualmente a consecución ou non dos indicadores de logro xunto con propostas
de mellora se é necesario.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A avaliación é unha  parte fundamental do proceso de ensino-aprendizaxe que permitirá valorar o grao de adquisición
dos obxectivos de nivel e de etapa, e o grao de desenvolvemento das competencias clave.Os resultados de avaliar
cada unidade didáctica  proporcionarán información esencial para a toma de decisións co fin de modificar, de ser o
caso, aqueles aspectos do proceso de ensino e aprendizaxe que son susceptibles de mellora (metodoloxía, recursos,
tarefas...) e de detectar as dificultades de aprendizaxe, coa consecuente posta en marcha de mecanismos para
palialas, sempre coa finalidade de que o alumnado acade os obxectivos e desenvolva as competencias.

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

1. Nivel de consecución de obxectivos programados.

2. As actividades feitas.
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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. Compañerismo.

10. Influencia do ambiente.

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 ao noso alumnado.

9. Outros apartados
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