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ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.  

A finalidade deste proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira 

tódalas competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é lóxico, na 

competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas competencias 

sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no proceso de 

aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC traballaranse 

intensamente ó longo de todo o proceso. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a globalización, 

que practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, e o impacto das 

novas tecnoloxías, repercutindo directamente nos alumnos á hora de aprender, de 

comunicarse ou de executar unha tarefa, elementos que se converteron nunha 

prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, non só na etapa á que 

fai referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde os alumnos aprenden inglés a 

través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira 

inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de 

potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua 

estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun mundo 

externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción na clase 

para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas e ós valores sociais, dentro dos 

principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da 

Educación Primaria. 

 

 

 



2. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA Á 

ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da 

competenciaencomunicaciónlingüística de xeito directo, completando, enriquecendo e 

enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa 

xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira baseada no desenvolvemento de 

habilidades comunicativas, contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica 

no mesmo sentido que o fai a primeira lingua.  

A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no 

discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar, unha relevancia 

singular nesta etapa. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a 

competencia comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente 

e por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, 

interpretando diferentes tipos de discurso en contextos e con funcións diversas. Por 

outra banda, o recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de regras de funcionamento 

do sistema da lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, mellorará a 

adquisición desta competencia.  

A partir da adquisición da linguaxe, esta convértese en vehículo do pensamento 

humano, en instrumento para a interpretación e representación da realidade e na 

ferramenta de aprendizaxe por excelencia. Esta materia contribúe ao desenvolvemento 

da competencia para aprender a aprender posto que acrecenta a capacidade lingüística 

xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes para a comprensión e 

expresión, facilitando ou completando a capacidade de alumnos e alumnas para 

interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e 

opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións.  

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e 

cidadá. As linguas sérvenlles aos falantes para comunicarse socialmente, forman parte 

da cultura común das diferentes comunidades e nacións. Pero tamén, en gran medida, 

son vehículo de comunicación e transmisión cultural, e favorecen o respecto, o interese 

e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de 

diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de información persoal axuda a 

reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, en lingua estranxeira é 



especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas interaccións, 

apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as dos demais, 

desenvólvese a habilidade para construír diálogos, negociar significados, tomar 

decisións valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos, e, en definitiva, 

favorécese aprender de e cos demais.  

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia en 

tratamento dainformación e competencia dixital. As tecnoloxías da información e a 

comunicación ofrécennos a posibilidade de comunicarnos en tempo real con calquera 

parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo incesante de 

información que medra cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira facilita o 

acceso á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de 

comunicarnos utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo 

electrónico. Así mesmo, na medida en que a lingua estranxeira esixe o contacto con 

modelos lingüísticos moi diversos, a utilización de recursos dixitais para a aprendizaxe, 

é inherente á materia e este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta 

competencia.  

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais propias 

da lingua e dos países nos que se fala e, xa que logo, contribúe a adquirir a competencia 

artística e cultural ao propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron 

á creación artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta 

competencia se se facilita a expresión de opinións, gustos e emocións que producen 

diversas manifestacións culturais e artísticas e se se favorecen os traballos creativos 

individuais e en grupo, como a realización e representación de simulacións e narracións.  

O coñecemento dunha lingua estranxeira contribúe tamén á adquisición da competencia 

autonomía einiciativa persoal, en varios sentidos. O currículo fomenta o traballo 

cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e habilidades sociais de 

colaboración e negociación, o que supón pór en funcionamento determinados 

procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións na 

planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a 

iniciativa persoal.  

A adquisición da competencia matemática supón, en suma, aplicar destrezas e actitudes 

que permiten razoar matematicamente, comprender unha argumentación matemática, 

expresarse e comunicarse na linguaxe matemática e integrar o coñecemento matemático 



con outros tipos de coñecemento. O coñecemento dunha lingua estranxeira axuda a 

desenvolver a competencia matemática con exercicios de secuenciar, ordenar, razoar 

para interpretar informacións e manexar cifras. Tamén  a través de actividades 

intercurriculares a lingua estranxeira tamén contribúe ao desenvolvemento da 

competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

 

3. OBXECTIVOS  

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades  

que lles permitan: 

a) 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. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa  

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) 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.  

d) 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 nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 



f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica  

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións  

cotiás. 

g) 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 quen de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a  

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con  

Galicia. 

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

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 

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

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 

aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 



o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais 

de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas 

 

4. METODOLOXÁ DIDÁCTICA  

As bases metodolóxicas  son as seguintes: 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros 

coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó 

alumnado pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a 

seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e 

estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ó que aprende 

(partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a 

interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu 

desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de 

cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os 

retos persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns 

coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos 

diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten 

o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan 

capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

aprender a facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona diferentes 

actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do 

alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia 

das cancións e historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os 

efectos sonoros das gravacións. 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto 

está deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do 

grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e 



aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso 

que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un apoio para aqueles nenos e 

nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non 

responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns 

destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, 

perdan a motivación e  o interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles 

situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de 

reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento 

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles 

demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto 

proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente 

participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-

aprendizaxe pero a súa actividade constructivista depende da intervención do profesor/a. 

Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, 

debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar 

o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar 

significados comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de comunicación, 

potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro. 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de 

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da 

comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto 

enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua 

ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural de adquisición. Pero 

é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Considérase erro o fallo 

sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ó 

finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre 

tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A 

equivocación é un fallo ocasional debido a unha falta de atención nun momento 

determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un falante nativo. Non paga a pena 

corrixir as equivocacións porque non son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe. 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un 

factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto existe 



un Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que 

permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de cada alumno. Tal e 

como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás súas necesidades 

específicas. 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos 

alumnos. O noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades 

interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do neno 

mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu 

colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos 

temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da 

Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente 

nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo 

o que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) 

constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da 

súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas 

(a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden 

alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en 

todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, 

independentemente de en cales as puidese adquirir (transversalidade). Ser competente 

debe ser garantía de ter alcanzado determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá 

alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, garantía da súa 

aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi 

diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá 

que facelo). 

 

 

 

 

 



5. 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, pósters, cancións, etc. 

� De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades  inclúe diferentes tipos de actividades que 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:   

• O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se 

desenvolven na unidade didáctica (Vocabulary). 

• A lectura e comprensión de textos (Reading). 

• As estruturas gramaticais (Grammar). 

• Os sons estudados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

• A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes 

(Listening and Speaking). 

• A comprensión e a expresión escrita (pencil activities in the Class Book) 

(Writing ). 

� De reforzo e ampliación 

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con 

diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ó tempo 

que persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe 

con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de capacidade e 

interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que 

tódolos 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. 

� De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha ou 

varias competencias clave, entre as que se incluirían:  

• Brainstorming 

• Role-plays 

• Actividades interactivas 

• Actividades na lousa dixital 

• Actividades baseadas en distintos soportes 

• Actividades de investigación ou estudos de casos 

• Actividades en grupo 

• Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

• 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 de actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 

- RevisionStories (CB e AB) 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de 

avaliación . 

- Unit tests 1-6  

- End-of-term 1-3  



- End-of-year test  

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en 

estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

� Complementarias 

Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia a obras 

de teatro en inglés, conmemoración de festividades características da sociedade 

anglosaxona . 

6. AVALIACIÓN  

     A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para 

medir individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por el, 

introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require (cando a 

aprendizaxe dos alumnos non responden para o que, a priori, non se espera deles).  

Se asumimos que as competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de 

coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as 

adquiriu é reproducir situacións máis reais posibles de aplicación, e nesas situacións o 

común é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero 

responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia 

coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados 

expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, 

como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e 

que temos que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e 

extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial (non 

clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante 

todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no carácter 

orientador e de diagnóstico do ensino. 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 3ª 

de primaria na que o alumno deberá demostrar o grao de adquisición das competencias 



en comunicación lingüística e matemática. Ó final de 6ª de primaria deberá tamén 

demostrar o grao de adquisición de competencias clave, así como a realización dos 

obxectivos da etapa. 

O resultado das avaliacións individualizadas expresarase en niveis e se constarán nun 

informe de carácter informativo e orientador que se entregará ós pais ou titores. O nivel 

obtido será indicativo da progresión e a aprendizaxe dos alumnos, polo que se non son 

adecuados deberán aplicarse as medidas ou programas máis apropiados para eles. 

Ademais de avaliar a aprendizaxe dos alumnos, tamén se avalía o proceso de ensino dos 

profesores, polo que quedará incluído un procedemento de avaliación dos programas 

didácticos e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro escolar. 

 Ao entender a avaliación como parte esencial do proceso de ensino-aprendizaxe, 

utilizarémola como instrumento moi válido no noso labor docente, detectando os 

progresos e dificultades, e buscando formas de intervención axustadas ás necesidades 

concretas de cada alumno/a.  

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos 

permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa , 

serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en 

consideración tódalas produciónspara o desenvolvemento, tanto de carácter individual 

como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, 

lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e 

autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as 

de recuperación (e final de curso, seo alumno non tiver recuperado algunha, e 

extraordinaria, no caso de obter unha clasificación insuficiente na ordinaria final de 

curso). En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan 

adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

 

 

 

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Área / 

Materia 

 

Instrumentos 

de avaluación 

 

% 

calificación 

 

Observacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

Expresión/ 

Comprensión 

Oral 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Iniciativa á hora de participar e respetoá  intervención 

de outros.  

• A producción oral: novo vocabulario, correcta formación 

gramatical da frase…  

• Fluidez e recursos á hora de improvisar unha resposta.  

• Esforzo realizado para poderse comunicarse con éxito.  

• Comprender as órdenes do día a día e as novas 

aprendidas.  

• Seguir historias narradas.  

• Anotación correcta do vocabulario novo.  

• Sobre a nota final e por medio de observación directa do 

seguimiento do alumno,  poderase modificar a nota 

tendo en conta os seguientes aspectos: Regularidade e 

constancia do día a día // Participación de cada alumno.  

• Motivación e interés do alumno cara a aprendizaxe da 

lingua inglesa.  

 



 

 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión/  

Comprensión 

Escrita 

 

 

 

 

40% 

 

Tendo en conta estos criterios, o profesor avaliará a 

comprensión e expresión oral por medio da observación 

directa e individualizada que día a día se realiza na aula.  

 

En canto a expresión e comprensión escrita, tomarase 

nota da realización diaria das actividades e do material 

de reforzo e ampliación que el profesor considere 

oportuno.  

 

Todo esto quedará reflexado no caderno do  profesor para 

cada unha das unidades didácticas que se realizan o 

longo do curso.  

 

A nota do trimestre tendrá en consideración as 

valoraciones reflexadas para as unidades didácticas que se 

traballaron.  

 

Ó longo do trimestre, o profesor observará o grado de 

interés e a  motivación cara a asignatura por parte do 

alumno 

e a través de esta observación directa decidirá se debe ou 

non 

modificar a nota. 

 

Interés/ 

Atención/ 

Participación/ 

Respeto a 

Área e os 

materiais 

 

10% 

 

 

 

 

 



7. MEDIDAS DE  ATENCIÓN  A DIVERSIDADE  

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo coa LOMCE é a 

atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o 

mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e 

experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses 

e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a 

metodoloxía para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do 

mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis 

capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en 

ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, 

presentando as mesmas actividades de forma diferente ás actividades propostas no libro 

do alumno e no caderno. Os profesores deben escoller a quen dirixir e propoñer 

algunhas actividades ou outras, e deberán ser conscientes en todo momento destas 

diferenzas, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e 

materiais de extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles 

alcanzar o seu máximo potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as 

medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación 

do seu desfase para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. 



c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto 

medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, 

tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con 

dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de procedementos e 

actitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de alcanzar un progreso 

suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou nos 

materiais considerados como tales.  

Cando as adaptacións non son suficientes, temos a diversificación curricular, por medio 

da cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da etapa e 

empregar este tempo noutro tipo de actividades educativas, ben como as ofertas en 

espazos opcionais, ben como actividades deseñadas especialmente para el/ela, que 

poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo en todo 

momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través 

doutro tipo de contidos e actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS DIDÁCTICOS  

 En todos os cursos cóntase con libro de texto (libro de texto e libro de 

exercicios) que non se empregará como único material, xa que será complementado con 

outros tales como pósters, contos, fichas, mapas, tarxetas, xogos, etc. adaptados ás suas 

necesidades e nivel.  Empregaranse as TICs (Ipacks, CD rom, Internet, videos…) 

 

1ºPrimaria ROOFTOPS 1 OXFORD UNIVERSITY PRESS 
STUDENT´S BOOK  
 
 
 

2º Primaria ROOFTOPS 2  OXFORD UNIVERSITY PRESS 
STUDENT´S BOOK  
 

 

3º primaria ROOFTOPS 3  OXFORD UNIVERSITY PRESS 
STUDENT´S BOOK  
ACTIVITY BOOK 
 
 

 

9. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN O PROXECTO LECTOR  

De acordo co establecido na programación xeral anual no apartado do proxecto lector 

do CPI da Cañiza, e seguindo o plan anual de lectura que establece os obxectivos e 

accións para o desenvolvemento doanedito proxecto o departamento de lenguas 

estranxeiras( ingles) acorda: 

- Establecer como obxectivo principal para as etapas de infantil e primaria unha 

progresiva familiaridade dos alumnos/as coa lengua estranxeira, a súa grafía e as súas 

particularidades. 

- O departamento propón como obxectivo adicional o progresivo aumento da autonomía 

dos nenos e nenas no manexo da lengua inglesa, tratando de conseguir que pouco a 

pouco eles mismos sexan capaces de solventar entre eles as dúbidas, fomentando 

asimismo o espírito cooperativo e de axuda na aula 

- Para lograr tal obxectivo disporemos tanto das aulas ordinarias coma da aula de inglés  

e a aula de informática. 



- Do mesmo xeito o departamento acorda temporalizar o tempo de lectura en lengua 

estranxeira dentro do horario que cada grupo ten asignado para dita materia, en 

proporción ao número de sesións que teña cada grupo semanalmente, de acordo coas 

rutinas establecidas no proxecto lector. Estímase unha media de 30 minutos semanais 

por grupo. 

- O departamento utilizará como recursos tanto os fondos bibliográficos en lengua 

inglesa xa disponibles así como novas adquisiciones e materiais multimedia adaptados 

aos deferentes niveis. 

- O profesorado estará disponible para solventar dúbidas tanto dentro coma fóra das 

aulas e fomentará que os alumnos/as dos niveis superiores (2º e 3º ciclos) leven libros 

para casa. 

- O departamento colaborará coas actividades programadas no centro, relacionadas coa 

lengua inglesa e aportando novas propostas de mellora. 

 

10. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC  

O tratamento das TIC, terá como obxectivo utilizar a lingua estranxeira como 

unha posibilidade de comunicación tecnolóxica, creando contextos reais e funcionais de 

comunicación. Co uso das TIC, propiciarase o contacto real e directo co idioma, así 

como a familiarización e aproveitamento das TIC á hora da aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira.  

Por outro lado, tamén se utilizarán as TIC para realizar actividades dos diferentes 

temas, empregando os materiais curriculares en soporte dixital dos que dispoñamos, 

incluindo os que están na rede. 

 

11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO  

Impartiranse seccións bilingües en inglés, consistentes na organización da 

ensinanza dunha área ou materia non lingüística da educación primaria nunha lingua 

estranxeira falada na Unión Europea, que é impartida como área ou materia ao 

devandito grupo de alumnos e alumnas. A súa finalidade é reforzar as aprendizaxes da 

lingua estranxeira a través da incorporación parcial do seu uso como vehículo de 



comunicación na área, materia ou módulo en que se desenvolve, así como a adquisición 

da terminoloxía específica 

Así as cousas, no CPI da Cañiza solicítase por vez primeira a implantación de 

Seccións Bilingües o 28 de maio de 2008, sendo aprobadas con anterioridade polo 

Consello Escolar do centro o 14 de maio do mesmo ano.  

Toda vez que a Consellería de Educación aprobou a solicitude, comezou a posta en 

práctica destas Seccións Bilingües. Neste curso o profesorado que imparte as materias 

afectadas e o profesorado coordinador das seccións o que a continuación se detalla 

respectivamente: 

A profesora coordinadora:  

 

NOME IDIOMA 

Patricia Portela Iglesias Inglés 

 

 Os alumnos integrantes das Seccións Bilingües recibirán unha credencial anual de 
participación na Sección Bilingüe correspondente, que acreditaría o nivel en lingua 
estranxeira segundo contempla o Marco Común de Referencia das Linguas Europeas. 

En estreita relación co apartado anterior, nos centros dotados de  Seccións 

Bilingües, contémplase a figura dos auxiliares de conversa. 

Os auxiliares incorpóranse aos centros de destino a partir do 1 de outubro, e 

realizan o seu labor nos centros ata finais do mes de maio. Estes auxiliares son 

seleccionados en colaboración co Ministerio de Educación e teñen unha xornada de 

 NOME MATERIA CURSO IDIOMA Nº AA.    

Ana Martínez Alonso Ed. Plástica 5º EP-A    Inglés 16 

Ana Martínez Alonso Ed. Plástica  5º EP-B    Inglés 
16 

Patricia Portela Iglesias Ed. Plástica  6º EP-A    Inglés 20 

Patricia Portela Iglesias Ed. Plástica  6º EP-B    Inglés 20 



acollida en Santiago de Compostela, na que reciben información sobre o sistema 

educativo Galego e Español, así como sobre os aspectos culturais e os aspectos 

relacionados coa súa función. A esta reunión os auxiliares deben ir acompañados do 

profesorado coordinador dos proxectos plurilingües/bilingües.  

Este ano, a diferencia do pasado, adxudicáronnos unha auxiliar de conversa 

Angelica Ortiz de nacionalidade estadounidense.Estamos a espera da súa incorporación 

o 1 de outubro do presente ano. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 Realizaranse actividades complementarias referidas a distintan festividades 

anglosaxonas, así como aquelas que se atopan no curriculo para favorecer e facilitar a 

consecución dos obxectivos e propiciar o gusto pola aprendizaxe do idioma. Estas 

actividades realizaranse sempre dentro do horario lectivo, sempre dentro da aula e 

sempre que o horario, a dispoñibilidade dos mestre e a secuenciación dos contidos ó 

permita. 

 Con respecto as actividades extraescolares, de carácter voluntario por parte do 

profesorado, tales coma a asistencia a obradoiros, contacontos ou representacións fora 

do centro (bibliotecas, conselleria, concellos, entidades, asociacións…..) e a 

participación en festivais, dependerá sempre da dispoñibilidade dos mestes.  

 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA E 

EDUCACIÓN EN VALORES  

Dende esta materia contribuirase a fomentar o respeto e aceptación das diferentes 

característica lingüísticas e culturais que implica a aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira.  

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se produza 

a aprendizaxe, atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e expectativas 

de cada alumno e á busca do desenvolvemento do talento de cada un deles. Así mesmo 

preparará e organizará o traballo, axudando no desenvolvemento do mesmo; 

coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á cultura inglesa, 

captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á creatividade, 



participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os erros coma sinais de progreso. 

Pola súa parte, o alumnado debe participar de maneira activa no seu proceso de 

aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser da educación.  

Para lograr estes obxectivos integraránse as seguintes competencias: 

� Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén 

son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira 

implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades 

de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o 

recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a 

tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade 

coma as diferenzas 

� Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. 

Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta 

competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e 

traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e 

negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as propias decisións, 

e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar 

accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as formulacións 

previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 

 

14. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN  



A avaliación non so se aplicará ás aprendizaxes do alumnado, senón tamén ós procesos 

de ensino e á propia práctica docente. A avaliación é continua e precisa estar presente en 

todos os aspectos e momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. Esta avaliación 

continua aportará moitos datos para avaliar a programación. Revisarase a programación. 

Farase unha autoevaluación por parte do mestre. Teranse en conta aspectos como por 

exemplo a se a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás 

características e necesidades do alumnado é a axeitada, a programación e o seu 

desenvolvemento, a organización da aula, o aproveitamento dos recursos do centro, os 

procedementos de avaliación do alumnado, a relación do mestre cos alumnos/as, a 

coordinación entre todos os mestres. 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a 

súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación un modelo cos 

indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 

 

ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resulta

do 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 

didáctica. 

Non se adecúa ó 

contexto da aula. 

Adecúase 

parcialmente ó 

contexto da aula. 

Adecúase 

completamente ó 

contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron 

medidas de mellora 

tralos resultados 

académicos obtidos. 

Identificáronse as 

medidas de mellora a 

adoptar tralos 

resultados 

académicos obtidos. 

Adoptáronse 

medidas de mellora 

segundo os 

resultados 

académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á 

diversidade. 

Non se adoptaron 

medidas de atención á 

diversidade adecuadas. 

Identificáronse as 

medidas de atención 

á diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse 

medidas de atención 

á diversidade 

adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron 

tódolos temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse a 

maioría dos temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse 

tódolos temas 

transversais na 

materia. 

 



ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resulta

do 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programa de 

recuperación. 

Non se estableceu un 

programa de 

recuperación para os 

alumnos. 

Iniciouse o programa 

de recuperación para 

os alumnos que o 

necesiten. 

Estableceuse un 

programa de 

recuperación eficaz 

para os alumnos que 

o necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os 

obxectivos da materia 

establecidos. 

Alcanzáronse parte 

dos obxectivos da 

materia establecidos 

para o curso. 

Alcanzáronse os 

obxectivos da 

materia establecidos 

para este curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron 

a maioría das 

competencias clave 

relacionadas coa 

materia. 

Desenvolvéronse 

parte das 

competencias clave 

relacionadas coa 

materia. 

Logrouse o 

desenvolvemento 

das Competencias 

clave relacionadas 

con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non 

foi satisfactoria. 

A práctica docente 

foi parcialmente 

satisfactoria. 

A práctica docente 

foi satisfactoria. 

 

Programas de mellora 

para a práctica 

docente. 

Non se deseñaron 

programas de mellora 

para a práctica 

docente. 

Identificáronse os 

puntos para deseñar 

un programa de 

mellora para a 

práctica docente. 

Deseñáronse 

programas de 

mellora para a 

práctica docente. 

 

     

     

     

     

     

     

 

15. DESEÑO CURRICULAR  

1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 



SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

Os contidos que conforman esta materia e este curso agruparonse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. Estes catro bloques, 

relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe 

escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento 

e relacións, e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira.  

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

- Iniciación, mediante xogos e adiviñas, á formulación de hipóteses sobre o que se 

vai escoitar en función dos interlocutores que participan na interacción e do 

contexto, nas situacións de comunicación de carácter infantil, moi sinxelas, 

familiares e habituais, e do seu interese.   

- Identificación do tema de textos moi sinxelos, adaptados á súa idade e ós seus 

intereses (contos, rimas infantís, cancións).   

- Asociación de palabras e expresións moi básicas e sinxelas con elementos 

paraverbais.   

- Asociación de palabras e frases moi sinxelas a través da linguaxe non verbal ou 

co apoio  de ilustracións en soporte papel ou dixital.  

- Seguimento non verbal de instrucións moi sinxelas.   

- Repetición, memorización e observación de modelos, para a adquisición de 

léxico e estruturas elementais da lingua estranxeira.   

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación moi básicos: iniciación a algúns aspectos 

fonéticos, do ritmo e do tono da lingua estranxeira. 

 

� Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de Produción:  

Planificación:  

- Concebir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces.  

Execución:  



- Expresar a mensaxe con claridade axustándose ós modelos.   

- Compensar as carencias  lingüísticas mediante procedementos paralingüísticos. 

  

- Usar a linguaxe non verbal que corresponda á situación comunicativa (xestos, 

expresións faciais, posturas, contacto visual o corporal).  

- Participar activamente nas rutinas da clase, representacións, cancións, 

dramatizacións, etc., empregando respostas verbais e non verbais (movemento, 

accións, debuxos, modelado ou mímica).   

- Repetir e reproducir en grupo textos orais sinxelos seguindo patróns orais.   

- Imitar situacións de comunicación sinxelas a través de dramatizacións, de xogos, 

de rutinas, etc.   

- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación (saúdo, 

despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus aniversarios, 

estados de ánimo...).   

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación moi básicos: iniciación a algúns aspectos 

fonéticos, do ritmo e do tono da lingua estranxeira.  

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Actualización moi guiada dos coñecementos previos sobre o tipo de texto que se 

vai ler (p. ex., como acostuman ser as personaxes dos contos, como termina a 

historia, onde sucede a trama...).   

- Identificación da idea global de textos moi sinxelos, elementais e moi familiares 

(contos, cancións ou rimas...), e encadrados por imaxes redundantes e títulos 

moi evidentes do contido textual.   

- Identificación de palabras clave moi evidentes, concretas, sinxelas e familiares 

relacionadas coas personaxes a través da linguaxe non verbal o co apoio de 

ilustracións. 

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

- Iniciación ó proceso de asociación global de grafía, pronunciación e significado 

a partir de modelos escritos que representan expresións orais coñecidas.  



� Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de Produción:  

Planificación:  

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, diálogo teatral.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose ós modelos.   

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do 

alumnado e de programas informáticos.   

- Seleccionar e empregar o léxico adecuado ó tema.   

- Iniciarse no uso de programas informáticos para reproducir mensaxes escritas 

moi sinxelas.   

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

- Uso dos signos de puntuación máis básicos.  

- Iniciación ó proceso de asociación global de grafía, pronunciación e significado 

a partir de modelos escritos que representan expresións orais coñecidas.  

 

� Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira.   

- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas da relación social e cortesía.   

- Interese polo traballo individual, en parellas ou grupos.   

B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións sociais: saudar, despedirse, agradecer, dirixirse ós 

demais.   

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais (nome, 

idade e gustos).   

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre obxectos próximos ó 

entorno escolar, os días da semana e o tempo atmosférico).   



- Formulación de preguntas e respostas sobre obxectos e espazos próximos ó 

entorno escolar.  

- Expresión moi elemental da posesión.   

- Expresión do gusto e a preferencia (favoritos).   

- Expresión da cantidade.   

- Expresión do estado de ánimo.   

- Expresión da habilidade e capacidade para realizar unha acción. 

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita ou 

estado (What’s your name?, My name is/ I’m, How old are you?, What �s your 

favourite colour? My favourite colour is, Are you happy/sad?, Yes, I am/No, I �m 

not).   

- Preguntas e respostas sobre os días da semana e o tempo atmosférico (What day 

is it today?, It �s, What �s the weather like today?, It �s).   

- Preguntas e respostas sobre obxectos próximos ó entorno escolar (What �s this?, 

It �s my...).   

- Expresión da posesión en primeira persoa (I �ve got) e formulación da pregunta 

correspondente (Have you got...?).  

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativo (I like).   

- Expresión da cantidade: contar ata 20.   

- Preguntas e respostas sobre as partes básicas d corpo e de elementos próximos ó 

seu entorno (What �s this?, It �s...), membros da familia (Who �s this?, This is my 

(brother), alimentos (What �s this ?, This is).   

- Expresión do permiso e axuda (Can I...?).   

- Expresión da habilidade (I can...).   

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo ás cores, números, 

materiais e espazos escolares, formas xeométricas moi básicas, membros da familia 

máis próxima, comidas e bebidas elementais, xoguetes, partes do corpo, animais de 

compañía, estado de ánimo, tempo atmosférico, días da semana e accións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE E MÍNIMOS ES IXIBLES 

PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE  



 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprender o sentido 

xeral de textos orais propios 

da súa idade (contos breves e 

moi sinxelos, rimas infantís, 

adiviñas moi evidentes) 

emitidos con ritmo discursivo 

lento, con claridade e de viva 

voz ou por medios técnicos 

que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con 

apoio visual moi redundante 

que axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial de contos, rimas ou 

cancións moi breve e sinxelos, 

previamente traballados, emitidos 

lentamente, cunha pronunciación 

ben articulada, e con apoios visuais 

moi redundantes que axuden á 

comprensión.  

 

C

L 

 

CL1.3. Capta a idea global en textos 

orais e identifica algúns detalles 

específicos coa axuda de elementos 

lingüísticos e non lingüísticos do 

contexto. 

 

CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación e entoación de 

expresións que aparecen nos 

contextos comunicativos habituais. 

B1.2. Comprender preguntas e 

informacións relativas á 

información persoal moi básica 

(nome, idade, gustos ...), 

sinxelas, así como instrucións e 

peticións elementais relativas 

ó comportamento na aula.  

PLEB1.2. Comprende vocabulario 

moi elemental e sinxelo sobre 

temas familiares acompañados de 

imaxes que os ilustran con 

claridade.  

 

C

L 

 

CL1.1. Identifica palabras, 

presentadas previamente, sobre 

temas familiares e de interese. 

B1.3. Facer hipóteses sobre o 

posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos 

paraverbais moi evidentes e 

en situacións de 

comunicación moi familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, 

idade, gustos...) e a información 

igualmente básica sobre outras 

persoas.  

 

C

L 

A

A 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, 

presentadas previamente, sobre 

temas familiares e de interese. 

AA2. Usa estratexias básicas de 

comprensión como captar a idea 

global en textos orais coa axuda de 

elementos lingüísticos e non 

lingüísticos do contexto. 

B1.4. Discriminar patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e 

comprende peticións relativas á 

vida escolar máis básica 

(abrir/pechar o libro, sentarse, dar 

un lapis...).  

C

L 

CL1.3. Capta a idea global en textos 

orais e identifica algúns detalles 

específicos coa axuda de elementos 

lingüísticos e non lingüísticos do 

contexto. 

 

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de 

persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e 

obxectos ofrecendo 

información moi fundamental: 

idade, nome, gustos, usando 

expresións e frases moi 

sinxelas e de uso moi 

frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con 

conectores básicos.   

PLEB2.1. Fai presentacións moi 

breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre 

temas moi próximos a si mesmo/a 

(dicir o seu nome, idade, a súa cor 

favorita, presentar á súa familia, 

indicar os seus gustos) cunha 

pronunciación e entoación 

comprensibles.  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

B2.2. Participar de maneira 

simple e comprensible en 

conversacións que requiran un 

intercambio directo de 

información en áreas de 

necesidade inmediata ou 

sobre temas moi familiares, 

aínda que en ocasións a 

pronunciación non sexa moi 

clara e poida provocar malos 

entendidos.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en 

conversacións moi sinxelas e 

elementais (nome, idade, cores 

favoritas ou gustos). 

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de 

escoita atenta.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación con 

outras persoas. 

B2.3. Producir patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce 

comprensiblemente textos orais 

moi sinxelos e breves (p. e., 

cancións, rimas) aprendidos a 

través de xogos. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción usando de 

forma adecuada os elementos 

lingüísticos e paralingüísticos 

apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, 

pequenos poemas, etc. coa entoación 

e pronunciación adecuadas.   

SC1. Participa e goza en xogos e 

escenificacións axustando a súa 

actuación á relación cos compañeiros 

e compañeiras. 

 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e 

as ideas principais en textos 

moi breves, sinxelos e moi 

elementais, e nos que o tema 

tratado e o tipo de texto 

resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi 

redundante en soporte papel 

ou dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e 

frases moi sinxelas escritas, 

relacionadas cos temas traballados.  

 

C

L 

CL4.1. Le palabras presentadas 

previamente de forma oral sobre 

temas familiares e de interese. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas 

previamente de forma oral sobre 

temas familiares de interese. 

B3.2. Utilizar as estratexias 

básicas de hipóteses para a 

comprensión do sentido xeral 

e a identificación da 

información esencial do texto. 

  

PLEB3.2. Comprende a idea 

principal dunha historia moi 

elemental acompañada de apoio 

visual e identifica as personaxes 

principais.  

 

C

L 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas 

previamente de forma oral sobre 

temas familiares de interese. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos moi curtos 

e sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples 

illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións 

ortográficas máis elementais e 

os principais signos de 

puntuación, para falar de si 

mesmo/a, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos 

da súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles.   

PLEB4.1. Escribe palabras 

relacionadas coa súa imaxe e a súa 

vida cotiá.  

 

C

L 

CL5.1. Escribe palabras a partir de 

modelos e cunha finalidade 

específica. 

B4.2. Utilizar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos 

moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos 

ou narracións moi sinxelas e breves 

seguindo un modelo dado e 

respectando a estrutura gramatical 

máis sinxela.  

C

L 

CL5.2. Escribe frases a partir de 

modelos e cunha finalidade 

específica. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

básicas para escribir con 

razoable corrección palabras e 

frases curtas que utiliza 

normalmente ó falar, pero non 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con 

coherencia na súa secuencia e con 

léxico relacionado co tema da 

escritura.  

C

L 

 

CL5.2. Escribe frases a partir de 

modelos e cunha finalidade 

específica. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

necesariamente cunha 

ortografía totalmente 

normalizada. 

 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de 

facer a súa versión definitiva, 

elaborando borradores nos que se 

observa a reparación da ortografía 

e doutros aspectos relacionados 

coa secuencia adecuada das frases 

e mesmo a pertinencia das 

ilustracións, se é o caso. 

C

L 

A

A 

CL5.2. Escribe frases a partir de 

modelos e cunha finalidade 

específica. 

AA1. Usa estratexias básicas para 

aprender a aprender, como utilizar 

dicionarios visuais. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. O seu uso comunicativo. 

  

 

PLEB5.1. Identifica aspectos 

básicos da vida cotiá dos países 

onde se fala a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, festas...) e os 

compara cos propios, mostrando 

unha actitude de apertura cara ó 

diferente.  

SC SC2. Valora a lingua estranxeira 

como instrumento de comunicación 

con outras persoas. 

B5.2. Iniciar e terminar as 

interaccións adecuadamente. 

PLEB5.2. Recoñece e utiliza 

fórmulas básicas de relación social.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira 

como instrumento de comunicación 

con outras persoas. 

B5.3. Obter e dar información 

básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na 

situación de comunicación 

propia da aula.   

PLEB5.3. Participa voluntariamente 

nas actividades da aula e mostra 

curiosidade pola lingua e por 

coñecer aspectos socioculturais 

dos países onde se fala.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

SIEE1. Mostra interese e curiosidade 

por aprender a lingua estranxeira. 

B5.4. Expresar nocións moi 

básicas e elementais relativas 

ó tamaño, cantidade, 

posesión, número, calidades 

físicas, forma e cor.   

PLEB5.4. Diferencia saúdos de 

despedidas e o uso de fórmulas de 

cortesía (Please, thank you, excuse 

me).  

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, 

presentadas previamente, sobre 

temas familiares e de interese. 

SC2. Valora a lingua estranxeira 

como instrumento de comunicación 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

con outras persoas. 

B5.5. Expresar e identificar 

estados de ánimo básicos. 

PLEB5.5. Pregunta e responde de 

modo comprensible sobre aspectos 

persoais moi básicos (nome, idade 

e gustos) e da súa contorna 

(obxectos, espazos e seres vivos).  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

 

B5.6. Comprender e expresar 

o permiso, o acordo. 

PLEB5.6. Expresa e identifica 

estados de ánimo básicos (happy, 

sad...). 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

B5.7. Utilizar adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para 

realizar as funcións 

comunicativas propias do seu 

nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o 

permiso e a prohibición (you 

cant/can ́t), ou o acordo 

(That’sright).  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

B5.8. Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente 

os elementos das oracións, mantén 

a concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

B5.9. Utilizar estruturas 

sintácticas básicas (p. ex., 

enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores 

elementais coma “e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia preguntas e 

respostas moi simples.  

 

CL CL1.2. Identifica frases sinxelas, 

presentadas previamente, sobre 

temas familiares e de interese. 

B5.10. Mostrar un control 

limitado dun conxunto de 

estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de 

oracións e frases dentro dun 

repertorio memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas 

lingüísticas básicas e moi sinxelas 

para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións da aula.  

 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación e entoación 

de expresións que aparecen nos 

contextos comunicativos habituais. 

B5.11. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos 

sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en 

xogos de letras, elaboración de 

glosarios ilustrados, etc.  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en representacións 

sinxelas. 

SC1. Participa e goza dos xogos e 

escenificacións axustando a súa 

actuación á relación cos 

compañeiros e compañeiras. 

B5.12. Recoñecer e utilizar un 

repertorio limitado e moi 

PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario 

CL CL1.1. Identifica palabras, 

presentadas previamente, sobre 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

elemental de léxico de alta 

frecuencia relativo ás 

situacións cotiás e temas 

habituais, moi familiares e 

concretos relacionados coas 

súas experiencias, 

necesidades e intereses. 

básico necesario para participar 

nas interaccións da aula, ler textos 

infantís moi sinxelos e escribir co 

léxico traballado previamente. 

SC temas familiares e de interese. 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas 

previamente de forma oral sobre 

temas familiares de interese. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de 

modelos e cunha finalidade 

específica. 

SC1. Participa e goza en xogos e 

escenificacións axustando a súa 

actuación á relación cos 

compañeiros e compañeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 



 UNITS 

1º TRIMESTRE 

 

STARTER UNIT: WELCOME TO PARK STREET 

UNIT 1 : IN THE PARK 

UNIT 2 BY THE RIVER 

HALLOWEEN 

THANKS GIVING DAY 

CHRISTMAS 

REVISION STORY: CITY ADVENTURES 1 

2º TRIMESTRE UNIT 3 : IN THE CITY 

UNIT 4: AT THE PARTY 

ST PATRICK´S DAY 

EASTER 

REVISION STORY: CITY ADVENTURES 2 

3º TRIMESTRE UNIT 5 : AT THE CARNIVAL 

UNIT 6: AT THE PICNIC 

REVISION STORY: CITY ADVENTURES 3 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POS ITIVA  

-Esforzo por prestar atención e entender e comunicarse dentro dun contexto 

comunicativo creado. 

-Saúdo e despedida oral. 

-Contestación a preguntas rutinarias sobre o seu estado de ánimo, o tempo… 

-Comprensión de instruccións breves para realizar as rutinas do día. 

-Lectura de palabras e frases sinxelas, previamente coñecidas en interaccións orais reais 

ou simuladas. 



-Escritura de palabras e frases seguindo un modelo, coñecidas previamente en 

interaccións orais. 

-Comprensión de mensaxes sinxelas relacionadas cos tópicos traballados. 

-Repetición imitando os sons e palabras que se escoitan. 

-Petición de permiso para facer algo. 

-Actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente 

á propia. 

-Interese por utilizar a lingua estranxeira en situacións variadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 



SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

Os contidos que conforman esta materia e este curso agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua 

estranxeira e conciencia cultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de 

atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos 

constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións, e a dimensión 

social e cultural da lingua estranxeira.  

� Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

- Iniciación, a través do xogo e da expresión corporal e musical, á formulación de 

hipóteses sobre o que se vai escoitar en función dos interlocutores que participan 

na interacción e do contexto, en situacións de comunicación moi sinxelas 

conectadas cos intereses do alumnado. 

- Captación da idea global e identificación dalgúns elementos específicos en 

textos orais, con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

 

- Identificación do tema de textos sinxelos, adaptados á idade e próximos á súa 

experiencia (contos, rimas, cancións…). 

 

- Asociación de palabras e expresións sinxelas con elementos paraverbais.  

 

- Asociación de palabras e frases sinxelas con elementos xestuais e visuais ou co 

apoio de ilustracións en soporte papel e dixital. 

 

- Seguimento verbal e non verbal de instrucións moi sinxelas. 

 

- Repetición, memorización e observación de modelos, para a adquisición de 

léxico e expresións moi básicas da lingua estranxeira. 

 
- B1.2.Patróns sonoros, rítmicos e de entoación sinxelos: iniciación a algúns 

aspectos fonéticos, do ritmo, e ton da lingua estranxeira e uso para a 

comprensión oral.  



 

� Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces. 

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 

 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos non verbais. 

  

- Usar linguaxe non verbal que corresponda á situación comunicativa (xestos, 

expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal). 

 

- Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado. 

  

- Participar en representacións, memorizar e recitar poemas, cantar cancións, 

contar contos etc., empregando respostas verbais e non verbais (movemento, 

accións, debuxos, modelado ou mímica). 

- Reproducir textos orais coñecidos, repetir e reproducir de acordo con modelos 

orais. 

- Imitar situacións de comunicación breves a través de dramatizacións, de xogos, 

de rutinas etc. 

- Participar con actitude de colaboración en xogos, dramatizacións… que precisen 

de sinxelas intervencións orais. 

- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación, seguindo 

modelos. 

- Participar oralmente en situacións reais ou simuladas a través de respostas 

verbais e non verbais facilitadas por rutinas de comunicación. 

- Producir textos orais moi sinxelos e coñecidos previamente mediante a 

participación activa en rutinas, representacións, cancións, recitados, 



dramatizacións etc.  

B2.2.Patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos: iniciación a algúns aspectos 

básicos da fonética, do ritmo, acentuación e ton da lingua estranxeira e uso para a 

comprensión oral.  

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Activación progresiva dos coñecementos previos en relación á tipoloxía e tema 

de textos próximos a súa idade. 

- Identificación, moi guiada, da idea global de textos sinxelos e do seu interese 

(contos, cancións, rimas…) co apoio das ilustracións correspondentes. 

- Identificación de palabras clave do texto, relacionadas cos e coas personaxes e o 

contexto co apoio de ilustracións. 

B3.2.Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira. 

- Achegamento a algúns aspectos culturais semellantes á realidades do alumnado 

a través de producións multimedia e de manifestacións artísticas da cultura dos 

países onde se fala a lingua estranxeira. 

B3.3.Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais: 

- Identificación e uso de léxico e de estruturas elementais propias da lingua 

estranxeira, previamente empregadas. 

- Asociación global de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos 

escritos que representan expresións orais coñecidas. 

 

 

 

� Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, diálogo teatral… 



próximos á súa idade.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do 

alumnado e material dixital adaptado á súa idade. 

- Seleccionar e empregar progresivamente o léxico adecuado ao tema. 

- Iniciarse no uso dalgún recurso cohesivo para non repetir palabras. 

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais 

sinxelas e de lectura. 

- Iniciarse no emprego de materiais dixitais próximos a súa idade para reproducir 

mensaxes escritos sinxelos. 

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

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 

- Asociación global de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos 

escritos que representan expresións orais coñecidas.  

 

� Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira. 

- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas da relación social e cortesía. 

- Achegamento a algúns aspectos culturais semellantes á realidades do alumnado 

a través de producións multimedia e de manifestacións artísticas da cultura dos 

países onde se fala a lingua estranxeira. 

- Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para 

mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.   

B5.2. Funcións comunicativas:   

- Establecemento 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 (nome, apelido, idade, gustos). 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os animais máis próximos a 

súa contorna, bebida... Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os 

días da semana, os meses e o tempo atmosférico etc. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre a localización de obxectos 

etc. 

- Identificación e seguimento de instrucións. 

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa. 

- Expresión do que lle gusta e non lle gusta. 

- Identificación dos materiais que compoñen os obxectos. 

- Identificación das partes do corpo e da cara. 

- Identificación dos membros da familia próximos. 

- Identificación dos elementos máis próximos á súa contorna. 

- Expresión de habilidade e capacidade para realizar unha acción en negativa e 

afirmativa. 

- Realización de preguntas e respostas en relación ao permiso e axuda. 

- Formulación de preguntas e respostas sobre o estado de ánimo. 

- Formulación de preguntas e respostas en relación á cantidade.   

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita e 

estado (What’s your name?, My name is, How old are you?, I’m, What’s your 

favourite colour?, My favourite colour is/It´s, I´m (hungry)). 

- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses e o tempo atmosférico 

(What day is it today?, It´s, What´s the weather like today?, It´s, What month are 

you in?, I´m in). 

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

in/on/under/next to). 



- Identificación e seguimento de instrucións (Touch your (legs)…). 

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) e 

formulación da pregunta correspondente e resposta afirmativa e negativa (Have 

you got?, Yes, I have/No, I haven´t, Has he/she got?, Yes, he/she has, No, he/she 

hasn´t). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I 

don´t like (chips)). 

- Expresión de cantidade: contar desde 21 a 50. 

- Expresión das cores, das partes do corpo e cara, de elementos próximos (What´s 

this?, It´s…), membros da familia (Who´s this ?, This is my (brother), alimentos 

(What´s this?, This is). 

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

- Expresión de habilidade en afirmativa e negativa (I can, I can´t). 

- Preguntas e respostas sobre permiso e axuda (Can I…?). 

- Preguntas e respostas sobre o estado de ánimo (Are you (hungry? Yes, I am/No 

I´m not). 

- Expresión da cantidade de obxectos ou persoas (How many… are there?)  

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a cores, números 

ata o 50, materiais escolares, formas xeométricas básicas, membros da familia, comidas 

e bebidas máis cotiás, xoguetes, estado e sentimentos, tempo atmosférico, días da 

semana, meses, accións, materiais, animais domésticos (de compañía e de granxa), 

partes do corpo e da cara, e partes da casa. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE E MÍNIMOS ES IXIBLES 

PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1.Comprender o sentido 
xeral de textos orais propios 
da súa idade (contos breves 
e sinxelos, rimas infantís, 
cancións adiviñas moi 
evidentes) emitidos con 
ritmo discursivo lento, con 
claridade e de viva voz ou 
por medios técnicos que 
non distorsionen a 
percepción da mensaxe, con 
apoio visual moi redundante 

que axude á comprensión.   

PLEB1.1.Comprende a 
información esencial dun conto, 
rima ou canción moi breves, e 
moi sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, 
cunha pronuncia ben articulada, 
e con apoios visuais moi 
redundantes que axuden á 
comprensión.  

 

C
L 

 

CL1.3. Capta a idea global en 
textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non 
lingüísticos do contexto. 

 

CL1.4. Recoñece aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que 
aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

B1.2.Comprender preguntas 
e informacións relativas á 
información persoal básica 
(nome, idade, gustos…), 
instrucións elementais e 
peticións relativas ao 

comportamento na aula.   

PLEB1.2.Comprende 
vocabulario básico sobre temas 
familiares a través de apoio 
visual. 

 

C
L 

 

CL1.1. Identifica palabras, 
presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

B1.3.Facer hipóteses sobre 
o posible sentido dun texto 
apoiándose en elementos 
paraverbais evidentes e en 
situacións de comunicación 
familiares.  

PLEB1.3.Comprende preguntas 
básicas (nome, idade e gustos) 
sobre si mesmo/a e dos e das 
demais.  

 

C
L 

A
A 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, 
presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

 

AA2. Usa estratexias básicas de 
comprensión como captar a idea 
global en textos orais coa axuda 
dos elementos lingüísticos e non 
lingüísticos do contexto. 

B1.4.Discriminar patróns 
sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e 
comprende peticións relativas á 
vida escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit 
down…). 

C
L 

CL1.3. Capta a idea global en 
textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non 
lingüísticos do contexto. 

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1.Falar de si mesmo/a e 
das persoas da súa contorna 

PLEB2.1.Fai presentacións moi 
breves e elementais 

CL CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

inmediata, de lugares e 
obxectos, así como de 
expresar os seus gustos e 
intereses, usando 
expresións e frases sinxelas 
e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores 

básicos (and/or).   

previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi 
próximos a un mesmo e dos e 
das demais (dicir o seu nome e 
idade, a cor do pelo e os ollos, 
presentar á súa familia, indicar 
as súas preferencias) cunha 
pronuncia e entoación 
comprensibles.  

 

coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

B2.2.Participar activamente 
en conversas que requiran 
un intercambio directo de 
información en áreas de 
necesidade inmediata ou 
sobre temas moi familiares, 
aínda que en ocasións a 
pronuncia non sexa tan 
clara e poida provocar 
confusións lingüísticas.  

PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en 
conversas básicas (nome, idade, 
gustos). 

CL CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

PLEB2.3.Amosa unha actitude 
de escoita atenta.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira 
como instrumento de 
comunicación coas outras 
persoas. 

B2.3.Producir patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación básicos e de 
uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos orais 
sinxelos e breves (p.ex. 
cancións, rimas) aprendidos a 
través de xogos. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción 
empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e 
paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, 
trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia 
axeitadas.   

SC1. Participa e goza dos xogos e 
escenificacións axustando a súa 
actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

 PLEB2.5.  Amosa unha actitude 
positiva cara á aprendizaxe 
dunha lingua estranxeira 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1.Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral 
e as ideas principais en 
textos simples e breves 
relacionados con temas 
familiares e de interese para 
o alumnado, que contan con 

apoio visual.   

PLEB3.1.Comprende palabras e 
frases simples en textos moi 
sinxelos relacionadas cos temas 
traballados previamente de 
forma oral.  

 

C
L 

CL4.1. Le palabras presentadas 
previamente de forma oral sobre 
temas familiares e de interese. 

CL4.2. Le frases sinxelas 
presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de 
interese. 

B3.2.Utilizar e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a e as ideas principais 

do texto.   

PLEB3.2.Comprende a idea 
principal dunha historia sinxela 
acompañada de apoio visual e 
identifica os e as personaxes 
principais.  

 

C
L 

CL4.2. Le frases sinxelas 
presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de 
interese. 

B3.3.Discriminar patróns 
gráficos e recoñecer os 
significados e intencións 
comunicativas básicas 
relacionadas coas 
convencións ortográficas 
básicas que expresan 
pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

PLEB3.3.Fai hipóteses sobre o 
tema dun texto elemental a partir 
do título do mesmo e das imaxes 
que o ilustran.  

 

 

C
L 

A
A 

CL4.2. Le frases sinxelas 
presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de 
interese. 

AA1. Usa estratexias para 
aprender a aprender, como usar 
dicionarios visuais.   

B3.4.Ler en voz alta textos 
moi breves, moi elementais 
e previamente traballados 
oralmente, amosando unha 
entoación e pronuncia 
adecuadas. 

PLEB3.4.Le en voz alta textos 
sinxelos e previamente 
traballados de forma oral, con 
entoación e pronuncia 
comprensibles. 

C
L 

A
A 

CL4.2. Le frases sinxelas 
presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de 
interese. 

AA1. Usa estratexias para 
aprender a aprender, como usar 
dicionarios visuais.   

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1.Escribir textos moi 
curtos e sinxelos, 
compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para 
falar de si mesmo, da súa 
contorna máis inmediata e 
de aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións 

familiares e predicibles.   

PLEB4.1.Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a 
súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral.  

 

C
L 

CL5.1. Escribe palabras a partir de 
modelos e cunha finalidade 
específica. 

B4.2.Utilizar as estratexias 
básicas máis adecuadas para 
a produción de textos 

escritos.   

PLEB4.2.Escribe pequenos 
diálogos ou narracións moi 
sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical máis 
sinxela.  

C
L 

CL5.2. Escribe frases a partir de 
modelos e cunha finalidade 
específica. 

B4.3.Aplicar patróns 
gráficos e convencións 
ortográficas básicas para 
escribir con razoable 
corrección palabras curtas 
que utiliza normalmente ao 
falar, pero non 
necesariamente cunha 
ortografía totalmente 
normalizada. 

PLEB4.3.Escribe frases moi 
sinxelas, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema 
da escritura.  

 

C
L 

 

CL5.2. Escribe frases a partir de 
modelos e cunha finalidade 
específica. 

 PLEB4.4. Completa unha táboa 
con datos persoais básicos 
(nome, apelido, idade...) 

  

 PLEB4.5.Revisa o texto antes de 
facer a súa versión definitiva, 
elaborando borradores nos que 
se observa a reparación da 
ortografía e doutros aspectos 
relacionados coa secuencia 
adecuada das frases e mesmo a 
pertinencia das ilustracións, se é 
o caso. 

C
L 

A
A 

CL5.2. Escribe frases a partir de 
modelos e cunha finalidade 
específica. 

AA1. Usa estratexias para 
aprender a aprender, como usar 
dicionarios visuais. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1.Identificar aspectos 
socioculturais básicos 
concretos e significativos e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a 
unha comprensión 

adecuada do texto.   

 

PLEB5.1.Identifica aspectos 
básicos da vida cotiá dos países 
onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, 
festas…) e compáraos cos 
propios, amosando unha 
actitude de apertura cara ao d.  

SC SC2. Valora a lingua estranxeira 
como instrumento de 
comunicación coas outras 
persoas. 

B5.2.Amosar curiosidade 
pola lingua e desexos de 
participar en actividades 
individuais ou colectivas 
que soliciten o seu uso 
comunicativo. 

PLEB5.2.Recoñece e aplica 
fórmulas básicas de relación 
social.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira 
como instrumento de 
comunicación coas outras 
persoas. 

B5.3.Iniciar e rematar as 
interaccións 

adecuadamente.   

PLEB5.3.Recoñece preguntas e 
respostas sinxelas sobre si 
mesmo/a e dos e das demais.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

SIEE1. Mostra interese e 
curiosidade por aprender a 
lingua estranxeira. 

B5.4.Obter e dar 
información básica 
persoal, á súa contorna 
máis inmediata e na 
situación de comunicación 

propia da aula.   

PLEB5.4.Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas 
de cortesía (Please, thank you, 
excuse me…).. 

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, 
presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

SC2. Valora a lingua estranxeira 
como instrumento de 
comunicación con outras 
persoas. 

B5.5.Expresar nocións moi 
básicas e elementais 
relativas a tamaño, 
cantidade, posesión, 
número calidades físicas, 
forma e cor. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e 
menciona palabras e frases 
simples moi próximos á súa 
idade con imaxes ilustrativas 
que clarifican o seu significado. 

CL CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 

B5.6.Comprender e 
expresar a posesión. 

PLEB5.6. Adquire as rutinas de 
saúdos e despedidas e diríxese 
aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas 

CL CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.7.Expresar e identificar 
os seus gustos. 

PLEB5.7. Expresa e identifica 
o permiso e a prohibición (you 
cant/can �t), o acordo 
(That’sright).  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

B5.8.Utilizar 
adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas 
máis básicas e frecuentes 
para realizar as funcións 
comunicativas propias do 

seu nivel.   

 

PLEB5.8.Expresa e identifica o 
que lle gusta e o que non lle 
gusta.  

CL CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

B5.9. Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os 
seus significados 

asociados.  

PLEB5.9.Estrutura 
adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos máis 
básicos.  

 

CL CL1.2. Identifica frases sinxelas, 
presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

B5.10.Utilizar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos 
de palabras con conectores 
básicos como “e, ou”, 
adecuándoas aos 
propósitos comunicativos. 

PLEB5.10.Diferenza preguntas 
e respostas moi simples.  

 

CL CL1.4. Recoñece aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que 
aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

B5.11.Mostrar un control 
limitado dun conxunto de 
estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de 
oracións e frases dentro un 
repertorio memorizado. 

PLEB5.11.Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e moi 
sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións 
de aula e expresar e preguntar 
cantidades.. 

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en 
representacións sinxelas. 

SC1. Participa e goza dos xogos 
e escenificacións axustando a 
súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

B5.12.Comprender e 
utilizar o léxico propio do 
nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12.Participa 
activamente en xogos de letras, 
elaboración de glosarios 
ilustrados, dramatizacións, etc.. 

CL 

SC 

CL1.1. Identifica palabras, 
presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

CL3.1. Participa en interaccións 
orais moi dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

comunicación predicibles. 

CL4.2. Le frases sinxelas 
presentadas previamente de 
forma oral sobre temas 
familiares de interese. 

CL5.1. Escribe palabras a partir 
de modelos e cunha finalidade 
específica. 

SC1. Participa e goza dos xogos 
e escenificacións axustando a 
súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

B5.13. Recoñecer e utilizar 
un repertorio limitado de 
léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás 
e temas habituais e 
concretos relacionados 
coas súas experiencias, 
necesidades e intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de 
ánimo elementais (happy/sad, 
bored…). 

  

B5.14. Valorar as linguas 
estranxeiras como 
instrumento de 
comunicación 

PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
básico necesario para participar 
nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e 
escribir con léxico traballado 
previamente de forma oral. 

  

B5.15. Comparar aspectos 
básicos das linguas que 
coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia 
integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por 
comunicarse na lingua 
estranxeira nas interaccións de 
aula. 

  

 PLEB5.16. Compara aspectos 
moi básicos e elementais 
(gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece. 

  

 

 



TEMPORALIZACIÓN 

 UNITS 

1º TRIMESTRE 

 

STARTER UNIT: WELCOME TO ROOFTOPS 

SCHOOL 

UNIT 1 : AT GRANDMA´S HOUSE 

UNIT 2: AT SCHOOL 

HALLOWEEN 

THANKS GIVING DAY 

CHRISTMAS 

REVISION STORY:COUNTRY ADVENTURES 1 

2º TRIMESTRE UNIT 3 :IN THE COUNTRYSIDE 

UNIT 4: AT THE STATION 

ST PATRICK´S DAY 

EASTER 

REVISION STORY:COUNTRY ADVENTURES 2 

3º TRIMESTRE UNIT 5 :AT THE FARM 

UNIT 6 AT THE FAIR 

REVISION STORY:COUNTRY ADVENTURES 3 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POS ITIVA  

-Esforzo por prestar atención e entender e comunicarse dentro dun contexto 

comunicativo creado. 

-Saúdo e despedida oral. 

-Contestación a preguntas rutinarias sobre o seu estado de ánimo, o tempo… 

-Comprensión de instruccións breves para realizar as rutinas do día. 



-Lectura de palabras e frases sinxelas, previamente coñecidas en interaccións orais reais 

ou simuladas. 

-Escritura de palabras e frases seguindo un modelo, coñecidas previamente en 

interaccións orais. 

-Comprensión de mensaxes sinxelas relacionadas cos tópicos traballados. 

-Repetición imitando os sons e palabras que se escoitan. 

-Petición de permiso para facer algo. 

-Actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente 

á propia. 

-Interese por utilizar a lingua estranxeira en situacións variadas. 

 

 

 

 

 

 

 

3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e  

conciencia intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención 

específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do 

sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da 

lingua estranxeira. 



� Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexiasde comprensión: 

- Activacióndecoñecementos previosa partir de debuxos, mímica,preguntas...para 

áformulación de hipótesessobreo quese vai escoitaren funcióndos 

interlocutoresque participan na interaccióne docontexto, en 

situaciónsdecomunicación brevesconectadascosseus intereseseadaptadasasúa 

idade. 

- Interpretacióndas ideas principaisexpresadasentextos oraissinxelosa partirdas súas 

experienciasecoñecementos. 

- Captaciónda ideaglobale identificacióndeelementos máisrelevantesentextosorais, 

conaxuda de elementos lingüísticosenonlingüísticos do contexto. 

- Identificacióne asociaciónde significadosapoiándoseno contexto, ilustracións... 

- Asociaciónde palabrase expresións con elementos paraverbais(entoación,pausas, 

énfases…)e non verbais (expresión facial, xestos...). 

- Seguimento verbal e non verbal de instruciónssinxelasen situaciónscomunicativas 

habituais. 

- Repetición, memorización comprensiva eobservación de modelos, para 

aadquisición do léxico e expresiónscotiásda lingua estranxeira.  

B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicose de entoación: familiarización cossons,pautas 

de ritmoe entoación característicosdalinguaestranxeira, a travésdomodelo do mestre/ae 

derecursos audiovisuais. 

 

� Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexiasde produción: 

Planificación: 

- Concibir amensaxe con claridade epracticalo varias veces. 

Execución: 

- Expresar amensaxe con claridade axustándoseaos modelos. 

- Apoiarse noscoñecementosprevios. 



- Compensarascarencias lingüísticasmediante procedementos 

paralingüísticos(xestos, expresiónsfaciais, posturas, contactovisual ou 

corporal). 

- Participaren interaccións oraisensituaciónsreaisou simuladas,próximasa súa 

idade, a travésde respostas verbaise non verbais. 

- Producir textosorais coñecidospreviamente mediantea participación activaen 

rutinas. 

- Producir textosoraiscotiás de índolediversa tendoen conta tanto elementos 

lingüísticoscomo  extralingüísticos:utilizar xestosou recorrer aimaxes para 

axudar nacomprensión de produciónsorais. 

- Participaractivamente en intercambioslingüísticos oraisbrevesparaexpresar 

asnecesidadesde comunicaciónmáis inmediatas,tendo en conta 

ashabituaisfórmulasde cortesía.  

B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicose de entoación básicos: 

- Uso axeitadodossonspropios da lingua estranxeira: pronuncia de 

palabrasefrasescotiásde formacomprensible. 

- Iniciaciónásnormasque regulan ainteracción oral (quendasde palabra, volume de 

voze ritmo axeitado). 

- Uso eidentificación de aspectosfonéticosbásicos, de ritmoe entoación para a 

produción detextosbreves orais. 

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Actualización moi guiada de los coñecementos previos sobre el tipo de texto que 

se va a ler (p. e., cómo acostuman a ser los personaxes de los contos, cómo 

termina la historia, onde sucede la trama...).   

- Identificación de la idea global de textos moi sinxelos, elementais e moi 

familiares (contos, cancións ou chants...), e encadrados por imaxes redundantes 

e títulos moi evidentes del contido textual.   

- Identificación de palabras clave moi evidentes, concretas, sinxelas e familiares 

relacionadas con los personaxes a través del linguaxe no verbal o con el apoio de 

ilustracións.   



B3.2. Patrónsgráficos, convenciónsortográficase de puntuaciónmoielementais: 

- Uso dossignosde puntuación máis básicos. 

- Asociaciónde grafía, pronuncia e significado apartir de 

modelosescritos,expresións oraiscoñecidase establecementode relacións 

analíticasgrafía-son. 

- Recoñecemento de símbolos de uso frecuente:€,@. 

 

� Bloque 4. Produción detextos escritos 

 

B4.1. Estratexiasde produción: 

Planificación 

- Seleccionaro tipo detexto quese vaiproducir:contos, notas, dramatizacións… 

Execución 

- Producir amensaxe escrita conclaridade, utilizando expresiónse frases 

coñecidas. 

- Compensarascarencias léxicasmedianteo uso do dicionario visualdo alumnado 

e de programas informáticos. 

- Seleccionare empregar o léxico adecuado ao tema e usaralgún recurso cohesivo 

para non repetirpalabras. 

- Apoiarse naspalabrase frasescoñecidas previamenteen interaccións oraise de 

lectura. 

- Empregar programas informáticospara reproducir mensaxesescritossinxelos 

- Reproducirprogresivamente a forma gráfica decertas palabrasensituacións 

comunicativas,senmodelos dados, atravésde hipóteses ou tratando de recordara 

súaforma. 

- Producir apartirdemodelos, de palabraseexpresións, coñecidaspreviamente en 

interacciónsorais, para transmitir información. 

- Iniciar areelaboración de informaciónsen ficheiros, libriños... brevestextos 

escritosafínsaosinteresese experienciasde alumnose alumnas, cunhaintención 

comunicativa.  

B4.2. Patrónsgráficos,convencións ortográficase depuntuaciónmoi elementais: 



- Uso dossignosde puntuación máis básicos. 

- Uso desímbolosdeuso frecuente:€. 

- Asociaciónde grafía, pronuncia e significado apartir de 

modelosescritos,expresións oraiscoñecidase establecementode relacións 

grafía-son. 

 

� Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturaise sociolingüísticos: 

- Valoración dalingua estranxeira como instrumento paracomunicarse. 

- Recoñecemento eaprendizaxe de formasbásicasde relación socialna lingua 

estranxeira. 

- Aspectossociaise culturais próximosaosinteresesdos nenosenenasdospaísesonde se 

fala alinguaestranxeira estudadae doutrospaísesdo mundo. 

- Recoñecemento da realidadeplurilingüeda propiacontorna. 

- Actitude de respectocaraasi mesmo/a ecaraaosdemais paracomprender efacerse 

comprender.  

B5.2. Funciónscomunicativas: 

- Establecementode relacións sociais:saudar, agradecer, despedirse,dirixirse aos 

demais. 

- Realizaciónde preguntase respostassinxelassobre aspectospersoaisdun mesmo/a e 

dose dasdemais. 

- Expresióndaposesióndun mesmo/a e dunha terceira persoa. 

- Realizaciónde preguntase respostassinxelassobre os díasdasemana,osmeseseo 

tempo atmosférico etc. 

- Realizaciónde preguntase respostassinxelassobre a localizaciónde obxectosetc. 

- Realizaciónde preguntase respostassinxelassobre o prezo. 

- Formulaciónde preguntase respostassinxelasen relacióná cantidade. 

- Realizaciónde preguntase respostassinxelassobre os gustosepreferencias. 

- Realizaciónde preguntase respostassobrea habilidade. 

- Expresióndehabilidadese capacidadesen afirmativo e negativo. 

- Formulaciónde preguntase respostassobrea vestimenta. 

- Descrición de persoas,plantase animais. 



- Expresióndedesexos. 

- Formulaciónde preguntas sobreo desexo. 

- Expresióndeinstrucións. 

- Preguntase respostas sobre peticióne ofrecementode axuda (Can I have (pasta), 

please?).  

B5.3. Estruturassintáctico- discursivas: 

- Preguntase respostas sobre aspectospersoaiscomonome, idade, estado 

deánimo,comida favorita... (What’syour name?, Myname is,Howold are you?, 

I’m,I´m(bored),What´syour favouritefood?, Myfavourite foodis...). 

- Expresióndeposesiónen primeirae terceira persoa(I´ve got, He/She´sgot)e 

formulaciónda pregunta correspondente e resposta afirmativa enegativa (Have 

you got?,Yes,I have/No, I haven´t, Hashe/she got?, Yes, he/she has, No, he/she 

hasn´t). 

- Preguntase respostas sobre os díasdasemana,meseseo tempo atmosférico 

(Whatday is it today?, It´s,What´sthe weather like today?, It´s,What month are 

you in?, I´m in). 

- Preguntase respostas sobre obxectosdo seu interese (Where´sis it?, It´s 

in/on/under/next to). 

- Expresióndecantidade:contardesde 51a 100. 

- Preguntase respostas sinxelas sobreo prezo (Howmuchisit?, It´s). 

- Preguntase respostas sinxelas sobrea cantidade deobxectos o 

persoas(Howmany… are there?). 

- Preguntase respostas sobre o gusto enprimeirapersoa(Do you like (cheese)?,Yes, I 

do/ No, I don´t). 

- Expresióndogusto en primeira persoa enafirmativa e negativa (I like (salad), 

Idon´tlike (chips)). 

- Realizaciónde preguntase respostassobrehabilidade (Can you (swim)?,Yes, Ican;, 

No I can´t). 

- Expresióndehabilidadesen afirmativo enegativo (Ican (playtennis), Ican´t(play 

golf). 

- Identificacióndaspezasde roupa (I´mwearing, he/she´s wearing). 

- Preguntase respostas sobre a vestimenta (What´sshe/he wearing?,Who´swearing 

(shoes)?). 



- Expresióndedesexos(I want to (make acake). 

- Preguntassobre odesexo (Do you want to (play basketball?)). 

- Expresióndeinstrucións (Touch your (legs), listen, please…). 

- Realizaciónde preguntase respostas(What´sthis?,It´s…). 

- Preguntase respostas sobre peticióne axuda (CanI have (pasta), please?).  

B5.4. Léxico oralde altafrecuencia (recepción eprodución) relativoa posesiónspersoais,a 

cores, númerosata o100, preposicións,díasdasemana, roupa,materiaise escolares, 

roupa,adxectivosparadescribir persoas,partesdo corpoe a cara, deportes,equipamento 

deportivo, actividadesaoaire libre, comida, moedas,estadoe sentimentos, tempo 

atmosférico,díasda semana,meses, accións, materiais, animaissalvaxes,partesdocorpo 

edacara,e partesdacasa. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE E MÍNIMOS ES IXIBLES 

PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprendero sentido 

xeral, e a informaciónmáis 

relevanteeninteraccións 

verbais,con estruturassimples 

e léxico deuso cotiá(os 

deportes,osanimais,as 

comidaspreferidas), 

conectadoscospropios 

PLEB1.1. Comprendeo sentido xeral 

ea información máisrelevanteen 

interacciónsverbais,con estruturas 

simplese léxico de uso cotiá.  

 

C

L 

 

CL1.3. Capta o sentido global en 

textos orais sobre temas familiares e 

de interese. 

 

CL1.4. Identifica informacións 

específicas en textos orais sobre 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

interesesecoaspropias 

experienciasearticuladoscon 

claridade elentamente 

transmitidosdeviva vozou por 

mediostécnicosquenon 

distorsionen amensaxe e 

conten co apoiovisual 

correspondente. 

temas familiares e de interese. 

B1.2. Coñecer e aplicaras 

estratexiasbásicasmáis 

adecuadaspara acomprensión 

do sentido xeral, ea 

información máis relevante do 

texto. 

PLEB1.2. Comprendeos 

puntosprincipaisde 

narraciónsepresentacións 

brevesesinxelase ben 

estruturadassobre temas 

familiaresou do seu 

interese,queconteñencon imaxese 

ilustraciónsque clarifiqueno seu 

significado.  

 

C

L 

 

CL1.1. Recoñece o léxico e as 

realizacións lingüísticas, identificando 

palabras e frases esenciais 

relacionadas co seu entorno máis 

cotián. 

B1.3. Discriminar patróns 

sonoros,rítmicosede entoación 

básicosnos diferentescontextos 

comunicativosdeforma 

significativa. 

PLEB1.3. Entende oquese lle di 

ensituacións 

comunicativashabituais 

sinxelas(instrucións, 

indicacións,peticións, avisos).  

 

C

L 

A

A 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, 

do ritmo, acentuación e entoación da 

lingua estranxeira en diferentes 

contextos comunicativos. 

 

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo 

receptivo ou interactivo para resolver 

problemas de comunicación. 

 PLEB1.4. Identifica a 

informaciónesencialde mensaxes 

sinxelase conversasbrevesnasque 

participaque tratensobre 

temasfamiliares procedentesde 

diferentes mediosdecomunicacióne 

da Internet. 

C

L 

CL1.3. Capta o sentido global en 

textos orais sobre temas familiares e 

de interese. 

 PLEB1.5. Entende oquese lle di 

entransaccións habituaissinxelas 

(instrucións, indicacións, 

peticións,avisos). 

  

 PLEB1.6. Valoraas 

interacciónsoraisentre iguaiscomo 

medio de aprendizaxe compartido. 

  

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 



 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Falardesimesmoe das 

persoasdasúacontorna 

inmediata, de obxectos, así 

como deexpresar osseus 

gustoseintereses,usando 

expresiónse frasessinxelase de 

uso moi frecuente, 

normalmenteilladasou 

enlazadasconconectores 

básicos(and/or).  

PLEB2.1. Faipresentacións 

moibrevese elementais 

previamentepreparadase 

ensaiadassobre temasmoi 

próximosasimesmo/a eaos 

demaiscunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación 

predicibles. 

B2.2. Participarde formaactiva 

e comprensibleenconversas 

que requiran un intercambio 

directo de informaciónen 

áreas de necesidadeinmediata 

ou sobretemasmoi familiares, 

aíndaqueen ocasiónsa 

pronuncia non sexa tan clarae 

poidaprovocar confusións 

lingüísticas. 

PLEB2.3.Amosa unha actitudede 

escoita atenta 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación 

predicibles. 

PLEB2.4.Reproduce 

comprensiblementetextos 

oraissinxelose breves(p.e. cancións, 

chants) aprendidos a travésde 

xogos. 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación 

predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a 

quen fala, respectando o turno de 

palabra. 

B2.3. Producir patrónssonoros, 

acentuais, rítmicosede 

entoación básicose de uso 

diario 

PLEB2.5.Amosa interesee 

respectopolasachegasdos 

seuscompañeiros/as. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción 

empregando de maneira axeitada os 

elementos lingüísticos e 

paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, 

pequenos poemas, etc. coa entoación 

e pronuncia axeitadas.   

SC1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación 

predicibles. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar otema e PLEB3.1. Comprendefrases C CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

comprender osentido xeral eas 

ideasprincipaisen textos 

escritossinxelosdetemas 

previamentetraballadosde 

formaorale de interese parao 

alumnado econte con apoio 

visualensoporte papel ou 

dixital.  

simplesescritas, 

relacionadascostemas 

traballadospreviamentede 

formaoral.  

 

L coñecidos captando o sentido global 

dos mesmos. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a 

información máis importante. 

B3.2. Discriminar patróns 

gráficose recoñeceros 

significadose intencións 

comunicativasbásicasque 

expresen pausas, 

exclamacións, interrogaciónse 

interrogacións.  

PLEB3.2. Comprendea idea principal 

dunhahistoria sinxela acompañada 

de apoiovisual redundante e 

identifica oseaspersonaxes 

principais.  

 

C

L 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a 

información máis importante. 

B3.3. Coñecer asestratexias 

básicasmáisadecuadasparaa 

comprensión dosentido xeral,e 

asideas principaisen textos 

escritossinxelos.  

PLEB3.3. Amosa interese 

polalecturanunha lingua 

estranxeira.  

 

C

L 

A

A 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a 

información máis importante. 

AA1. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar 

dicionarios bilingües visuais.   

 PLEB3.4. Emprega algunhas 

estratexiasbásicasparaa 

comprensión lectora. 

C

L 

A

A 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a 

información máis importante. 

AA1. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar 

dicionarios bilingües visuais.   

 PLB3.5. Iníciase na 

seleccióndecontosou narraciónsda 

biblioteca de aulaparaa súa lectura 

guiada e respectando as 

súasnormasde funcionamento. 

  

 PLB3.6. Amosa interesepor 

informase, comunicarse e aprender 

atravésdostextos escritos. 

  

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos sinxelos 

seguindo unmodelodado, 

compostosde frasessimples 

illadas, nun rexistro neutro, 

utilizandoconrazoable 

corrección asconvencións 

ortográficase osprincipais 

signosde puntuación,parafalar 

de si mesmo/a,dasúacontorna 

máis inmediata e de aspectos 

da súa vidacotiá,ensituacións 

familiarese predicibles.   

PLEB4.1. Escribe frases 

sinxelasrelacionadascon 

temasdasúa vidacotiá 

traballadaspreviamentede 

formaoral.  

 

C

L 

CL5.1. Escribe frases referidas a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos. 

B4.2. Aplicar patrónsgráficose 

convenciónsortográficas 

básicaspara escribircon 

razoablecorrecciónfrases 

curtasque utilizanormalmente 

ao falar,cunha ortografía 

aceptable..  

PLEB4.2. Escribeconversas 

sinxelasseguindo unmodelo dadoe 

respectando a estrutura gramatical 

coñecida.  

C

L 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos de 

diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

B4.3. Iniciarse nouso das 

ferramentasinformáticaspara 

completar actividades 

predeseñadaspolo persoal 

docente. 

PLEB4.3.Escribe textos 

sinxelos,organizadoscon 

coherenciana súasecuencia e con 

léxico relacionadoco temada 

escritura ecosseus intereses.  

 

C

L 

 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos de 

diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

 PLEB4.4.Completaun formulario 

enliña conseus datose dose 

dasdemais (nome, apelido 

eidade...). 

C

L 

A

A 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos de 

diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

 

AA1. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar 

dicionarios bilingües visuais. 

 PLEB4.5. Respondede formaescritaa 

preguntas sobretemastraballadosen 

clasecomo, por exemplo, ondeestá 

unobxecto ouun lugar,dequecoré 

un obxecto, quehora é,cales 

sonosseusgustosou se hai 

algonundeterminadolugar. 

  



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB4.6. Escribeensoporte 

papeloudixital falando desi 

mesmo/a e da súacontorna 

inmediata de xeito elemental. 

  

 PLEB4.7. Presenta osseus textosde 

formacoidada, ordenada 

ecunhacaligrafía axeitada 

paraasúaidade. 

  

 PLEB4.8.Valoraa lingua 

escritacomomedio de 

comunicación. 

  

 

 

Bloque 5. Coñecemento de la lingua e conciencia intercultural 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturaisbásicose 

significativoseaplicar 

progresivamenteos 

coñecementosadquiridossobre 

estesaunhacomprensión 

adecuadadotexto. 

PLEB5.1.Pregunta e 

respondeparadar/obter 

informaciónenconversas 

básicas(nome,idade, 

actividades, favoritase 

gustos)sobre si mesmo e 

sobreosdemais.  

SC SC2. Respecta as normas 

básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, 

respectando o turno de 

palabra. 

B5.2. Amosar curiosidadepola lingua 

edesexosde participar en 

actividadesindividuaisou colectivasque 

soliciten oseu usocomunicativo. 

PLEB5.2.Utiliza asrutinas de 

saúdoe despedidase diríxese 

aosdemais 

utilizandoasfórmulasde 

cortesíabásicas(hello, 

goodbye,see you...).  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas 

básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, 

respectando o turno de 

palabra. 

B5.3. Iniciar 

erematarasinteracciónsadecuadamente. 

PLEB5.3. 

PLEB5.3.Identifica,asocia e 

menciona palabrase frases 

simplescon imaxes ilustrativas.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

SIEE1. Busca e recompila 

información sobre temas 

coñecidos en diferentes 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

soportes. 

B5.4. Obtere dar información 

básicapersoal, asúacontorna máis 

inmediata e na situación de 

comunicaciónpropia da aula.   

PLEB5.4. Expresae identifica 

alocalización básicade 

obxectos. 

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica aspectos 

fonéticos, do ritmo, 

acentuación e entoación da 

lingua estranxeira en diferentes 

contextos comunicativos. 

SC2. Respecta as normas 

básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, 

respectando o turno de 

palabra. 

B5.5. Expresar nociónsbásicas e 

relativasa tamaño, cantidade, 

posesión,númerocalidades físicas, 

forma,cor,tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresae identifica 

de xeito elemental 

osseusdesexos.  

CL CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

 

B5.6. Expresar alocalización 

dosobxectos. 

PLEB5.6. 

Estruturaadecuadamente os 

elementosdasoracións, 

mantén aconcordanciade 

número eusacorrectamente 

osnexosbásicos. 

CL CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

B5.7. Expresar eidentificaros 

seusdesexos. 

PLEB5.7. Diferenza preguntase 

respostas simples 

 

CL CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

B5.8. Utilizar adecuadamente 

asestruturasmorfosintácticas 

máisbásicase frecuentespara 

realizarasfuncións 

comunicativaspropiasdo seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas 

lingüísticasbásicase 

sinxelaspara,por exemplo, 

desenvolversenas interaccións 

máis habituais.  

CL CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

B5.9. Recoñecerasestruturas 

sintácticasbásicaseosseus 

significadosasociados.   

PLEB5.9. Participa 

activamente en xogosde 

letras, elaboraciónde 

glosariosilustradose 

dramatizacións,etc.  

 

CL CL1.2. Identifica aspectos 

fonéticos, do ritmo, 

acentuación e entoación da 

lingua estranxeira en diferentes 

contextos comunicativos. 

B5.10. Utilizarestruturas 

sintácticasbásicas(p.e. enlazar 

PLEB5.10.Comprende eusa 

adecuadamente o 

CL CL1.4. Identifica informacións 

específicas en textos orais 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

palabrasougruposde palabrascon 

conectores básicoscomo“e,ou”, 

adecuándoasaospropósitos 

comunicativos. 

vocabulariobásico necesario 

para participar nas 

interacciónsde aula,ler textos 

sinxelosadecuadosá súaidade 

eescribir con léxico traballad 

traballado previamente de 

forma oral.  

 

sobre temas familiares e de 

interese. 

B5.11. Mostrarun control limitado dun 

conxunto de 

estruturasgramaticaissinxelas e 

demodelosdeoraciónse frasesdentroun 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11.Participa de 

formaactiva,cooperadora e 

respectuosaenintercambios 

lingüísticosen situacións 

rutineirasreaisou simuladas a 

travésde respostas verbaise 

non verbais.  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en 

representacións sinxelas. 

SC1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

B5.12. Comprendere utilizaro léxico 

propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12.Valora a 

realidadeplurilingüe dasúa 

propiacontorna. 

CL 

SC 

CL1.1. Recoñece o léxico e as 

realizacións lingüísticas, 

identificando palabras e frases 

esenciais relacionadas co seu 

entorno máis cotián. 

CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre 

temas coñecidos identificando 

a información máis importante. 

CL5.1. Escribe frases referidas a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de 

modelos. 

SC1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

B5.13. Recoñecer unrepertorio limitado 

deléxico oral dealta frecuencia relativo 

a situacións cotiáse temashabituaise 

concretosrelacionadoscoas súas 

experiencias. 

PLEB5.13.Amosainterese por 

coñecer persoasque 

falanoutraslinguase teñen 

outras culturas. 

  



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.14. Distinguir a funciónou 

funciónscomunicativasdotexto e 

osseusexpoñentesmáis habituais. 

PLEB5.15.Relaciona 

elementossocioculturais 

estranxeiros cospropios para 

avanzarno 

desenvolvementodunha 

conciencia intercultural. 

  



TEMPORALIZACIÓN 

 UNITS 

1º TRIMESTRE 

 

STARTEER UNIT: ON HIGH STREET 

UNIT 1: AT FLAT NUMBER 6 

UNIT 2: AT TH FANCY DRESS SHOP 

HALLOWEEN 

THANKS GIVING DAY 

CHRISTMAS 

REVISION STORY: SUPER HEROES 1 

2º TRIMESTRE UNIT 3 : AT ROOFTOPS 

UNIT 4: AT THE LIBRARY 

ST PATRICK´S DAY 

EASTER 

REVISION STORY : SUPER CITY HEROES 2 

3º TRIMESTRE UNIT 5 : AT ROOFTOPS ZOO 

UNIT 6: AT THE TAKEAWAY 

REVISION STORY: SUPER CITY HEROES 3 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POS ITIVA  

1. Participar en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles, respectando as normas básicas do intercambio, como 

escoitar e mirar a quen fala. 

2. Captar o sentido global e identificar información específica en textos orais sobre 

temas familiares e de interese. 

3. Ler e captar o sentido global e algunhas informacións específicas de textos 

sinxelos sobre temas coñecidos e cunha finalidade concreta. 



4. Escribir frases e textos curtos significativos en situacións cotiás e escolares a 

partir de modelos cunha finalidade determinada e cun formato establecido, tanto en 

soporte papel como dixital. 

5. Usar formas e estruturas propias da lingua estranxeira incluíndo aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación e ton en diferentes contextos comunicativos de forma 

significativa. 

6. Usar algunhas estratexias para aprender a aprender, como pedir aclaracións, 

acompañar a comunicación con xestos, utilizar dicionarios visuais e bilingües, 

recuperar, buscar e recompilar información sobre temas coñecidos en diferentes 

soportes e identificar algúns aspectos persoais que a axudan a aprender mellor. 

7. Valorar a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras 

persoas e mostrar curiosidade e interese cara ás persoas que falan a lingua 

estranxeira. 

8. Identificar algúns aspectos da vida cotiá dos países onde fala a lingua estranxeira 

e comparalos cos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


