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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Introdución 

As linguas son a expresión dunha cultura enteira, unha forma de entender o mundo e de 

comunicarse entre as persoas. O mundo multilingüe e multicultural actual converte a 

comunicación nunha lingua estranxeira nunha necesidade. O Inglés hoxe en día é a 

lingua máis falada do mundo, feito que fai necesario o seu ensino e aprendizaxe nas 

escolas desde as primeiras etapas para cubrir as necesidades reais que terán que 

afrontar os estudantes nun mundo cada vez máis globalizado. 

 

Esta programación da lingua inglesa desenvolveuse para explicar e poñer en orden todos 

os factores que se producen no proceso de ensino-aprendizaxe,  para que así se orienten 

con éxito e respondan á demanda do mundo globalizado e do sistema educativo. 

Para dar oportunidades ao alumno de desenvolver as competencias necesarias para 

participar e integrarse nesta nova sociedade, a nosa programación establece como 

obxectivos principais algúns dos establecidos no currículo para a Educación Primaria: 

acadar a competencia comunicativa nunha lingua estranxeira e acadar competencia 

intercultural para que o alumno/a comprenda distintas realidades que o farán máis 

respectuosos e tolerantes cos diferentes estilos de vida e culturas. Ademais, priorízase a 

adquisición das sete competencias clave para a aprendizaxe permanente, como unha 

forma de vincular a realidade escolar coa realidade actual. 

 

1.2. Contextualización 

Esta programación didáctica será aplicada durante o curso académico 2017/2018 no C.P.I 

A Cañiza. Este centro está situado no concello de A Cañiza, na provincia de Pontevedra, 

e conta con dúas liñas para cada nivel educativo. 

 

En canto ós meus grupos do 6º nivel de Educación Primaria, son moi heteroxéneos e 

están formados por un total de 20 alumnos/as por liña. Polo tanto, o alumnado presenta 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaxe e necesidades educativas, tendo que adaptar a 

metodoloxía, organización e recursos ás diferentes características dos mesmos. 

 

2. CONTRIBUCIÓN Á ADUQISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 
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As competencias claves serán traballadas e avaliadas co fin de que o alumnado adquira e 

use todos os recursos persoais (habilidades, actitudes, coñecementos e experiencias) 

para resolver problemas en diferentes contextos.  

O fin das competencias clave debe ser establecer un vínculo entre a comunidade 

educativa e a sociedade, de xeito que adquiran unha aprendizaxe para o longo da vida.  

Polo tanto, durante o curso imos traballar sobre as seguintes competencias: 

 

o Comunicación lingüística (CCL).  

o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

o Competencia dixital (CD). 

o Aprender a aprender (CAA). 

o Competencias sociais e cívicas (CSC). 

o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Especial atención nesta materia recibe a competencia en comunicación lingüística. O 

obxectivo é dotar ao alumnado de habilidades comunicativas nas diferentes destrezas da 

lingua (reading, speaking, listening and writing) para así poder desenvolverse en 

diferentes situacións e contextos.  

 

3. OBXECTIVOS XERAIS 

 

O Decreto 105/2014, do 4 de Setembro menciona os obxectivos xerais como as 

habilidades que adquirir ao final da etapa da Educación Primaria. Os obxectivos xerais 

son:  

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. 
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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 

favorecer 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. 
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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 galega. 

 

4. CONTIDOS 

 

Os contidos de 6º de Educación Primaria están divididos pola LOMCE en cinco bloques 

dependendo da habilidades que trallaban, sendo os seguintes: comprensión de textos 

orais, produción de textos orais, comprensión de textos escritos, produción de textos 

escritos e coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

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

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

- Distinción de tipos de comprensión  (sentido xeral, información esencial, puntos 

principais).   

- Formulación de hipótese sobre contido e contexto.  

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos  significativos, lingüísticos e paralingüísticos.   

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos.  

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

B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: interese pola pronuncia 

coidada, polo ritmo, pola entoación e pola acentuación adecuadas, tanto nas 

participacións orais como nas imitacións, recitacións e dramatizacións  

 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

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

- Adecuar o texto á persoa destinataria, contexto e canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada caso. 

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoo adecuadamente e 

axustándose, se é o caso, aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto.   

- Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos dispoñibles.  

- Apoiarse en tirar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 

prefabricada, etc).  

- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais .  

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

 Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

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

- Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, proxémica). 

- Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: interese pola pronuncia 

coidada, polo ritmo, pola entoación e pola acentuación adecuadas. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

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

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

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

- Formulación de hipótese sobre contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de hipótese sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótese a partir da comprensión de novos elementos. 

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía 

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

B3.3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións.  

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

o sentimento, a intención.   

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

- Narración de feitos pasados remotos e recentes. 

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

permiso. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co fin de 

realizar eficazmente a tarefa (repasar que se sabe sobre o tema, que se pode ou 

se quere dicir, etc.). 

- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 

dicionario ou gramática, obtención de axuda, etc.). 

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto.   

- Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
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dificultades e os recursos dispoñibles.   

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

prefabricada etc.).     

B4.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:  

- Interese pola presentación dos textos escritos propios e alleos valorando o seu 

sentido estético e empregando a correcta grafía e ortografía.  

 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal, así como a 

realidade plurilingüe e multicultural da propia contorna. 

B5.2. Funcións comunicativas:   

- Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións.   

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

o sentimento, a intención.   

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

- Narración de feitos pasados remotos e recentes.  

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

permiso.   

- Establecemento e mantemento da comunicación.  

B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

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

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

Adj. as; smaller (than); the biggest). 

- Relaciones temporais (when; before; after).  

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

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

exclamatory sentences, e. g. I love salgade!). 

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

- Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 

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

present); futuro (going to; will). 

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

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo 

(start –ing); terminativo (finish –ing). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

motion, direction, origin and arrangement). 

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

summer), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of estafe; duration (e. g. 

for two days); anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then); 

simultaneousness (at the same estafe); frequency (e. g. sometimes, on Sundays). 

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

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a identificación 

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

e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; 

transporte; lingua e comunicación; medio ambiente, clima e contorna natural; e 

tecnoloxías da información e a comunicación.  

 

5. METODOLOXÍA 
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Cando nos referimos á metodoloxía didáctica podemos tomar como referencia o Decreto 

105/2014 e a Orde ECD/65/2015 do 21 de Xaneiro, posto que ambas fan referencia aos 

principios metodolóxicos aplicables á ensinanza dunha lingua. 

En base a isto, a metodoloxía debe ser escollida de acordo coa mellor forma de alcanzar 

os nosos obxectivos e tendo en conta as limitacións nas que se desenvolve o ensino-

aprendizaxe. Dado que a nosa prioridade é fomentar a aprendizaxe de competencias, 

debe adaptarse á propia materia, ás características dos nosos alumnos, ao medio 

sociocultural e aos recursos dispoñibles.  

 

O noso punto de partida é que o profesorado actúa como guía, promotor e facilitador 

desta aprendizaxe competencial no alumnado. El ou ela toma en conta e respecta os 

diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes a través de traballos individuais 

e colectivos, atendendo así á diversidade. 

 

Un elemento clave na aprendizaxe a través das competencias é a motivación para a 

aprendizaxe, o que implica que os alumnos xogan un novo papel: eles fanse aprendices 

activos e autónomos para ser conscientes e responsables da súa propia aprendizaxe. O 

profesorado elixe métodos que espertan a súa curiosidade e necesidade de adquirir 

coñecementos, habilidades, actitudes e valores. Para manter a motivación para a 

aprendizaxe elevada, debemos darlles aos alumnos suficientes recursos para que 

comprendan o que aprenden, saben o que aprenden e aplican o que aprenden en 

diferentes contextos dentro e fóra da aula. É por iso que estamos utilizando metodoloxías 

activas, participativas, contextualizadas, inclusivas e comunicativas. Neste sentido, 

garantimos a participación dos nosos alumnos e a adquisición e uso do coñecemento en 

situacións reais, facendo que a aprendizaxe sexa duradeira. Aplicar estas metodoloxías 

na aula dará lugar a tarefas interactivas e integradas como: resolución de problemas; 

aprendizaxe baseada en proxectos; aprendizaxe baseada no pensamento e aprendizaxe 

cooperativa. Estas tarefas aseguran a adquisición da competencia comunicativa 

integrando as catro habilidades lingüísticas ao mesmo tempo (escoitar, ler, falar e 

escribir). Ademais, lévanos a deseñar e utilizar unha gran variedade de materiais e 

recursos didácticos, prestando especial atención ás TIC e aos materiais auténticos. 

 

Non menos importante é que, como queremos que a aprendizaxe sexa significativa e 
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duradeira, imos facer uso da teoría constructivista, o que significa ter en conta os 

coñecementos previos, intereses e necesidades do noso alumnado.  

 

6. EXERCICIOS E ACTIVIDADES 

 

Durante o curso traballaremos en diferentes exercicios e actividades que terán como fin 

diferentes propósitos: avaliación inicial, desenvolvemento, de reforzo, de ampliación, de 

avaliación ou complementarias. 

 

Exercicios e 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. 

 

Exercicios e actividades de desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades  inclúe diferentes tipos de exercicios e 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. Estes exercicios e actividades están enfocados tanto a adquirir vocabulario e 

gramática na lingua inglesa coma a desenvolver as catro destrezas da lingua (listening, 

speaking, reading and writing).  

Entre os exercicios de desenvolvemento atopamos: matching exercises, songs, dialogues, 

etc. Pola outra banda, imos realizar moitas actividades que tamén servirán de avaliación: 

problem-solving activities, stories, compositions, news, etc. Estas actividades contribuirán 

á adquisición das competencias clave. 

 

De reforzo e ampliación 

Esta programación está enfocada de xeito que poda atender á diversidade do alumnado, 

posto que debemos adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe aos diferentes estilos, 

motivacións e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Porén, foron deseñadas actividades 

de reforzo para aquel alumnado que non adquiriu o nivel curricular requerido e actividades 

de ampliación para o alumnado que teña adquirido o nivel esixido. 
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De avaliación 

Moitas das actividades mencionadas con anterioridade teñen como fin a avaliación do 

alumnado, posto que o que pretendemos é facer uso dunha avaliación continua e global. 

Mediante rúbricas, exames, proxectos ou presentacións imos avaliar ao alumnado.  

 

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... 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Durante o curso imos empregar diferentes tipos de materiais e recursos didácticos, sendo 

estes: 

 Materiais: Libro de texto (Oxford University Press), TICs (internet, ordenadores, 

proxector, pizarra dixital, CDs...) pósters, contos, fichas, mapas, flashcards, xogos, 

revistas, etc. 

 Ambientais: A aula de Inglés, a aula de 6º de Primaria, sala de ordenadores ou 

biblioteca. 

 Humanos: Profesorado, alumnado, auxiliar de conversa, axentes externos ao 

centro (saídas escolares, visitas...) 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Realizaranse actividades complementarias referidas a distintas festividades e tradicións 

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

consecución dos obxectivos e competencias 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 
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do centro (bibliotecas, conselleria, concellos, entidades, asociación...) e a participación en 

festivais, dependerá sempre da dispoñibilidade dos mestres.  

 

9. PLANS E PROXECTOS 

 

Dende a área de Inglés imos contribuír aos plans e proxectos de centro, sendo estes: 

proxecto lector, plan TIC, proxecto lingüístico e plan de convivencia. 

 

-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 do proxecto o departamento de linguas estranxeiras(inglés) 

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 (3º, 4º, 5º e 6º de 

Primaria) leven libros para casa. 
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- O departamento colaborará coas actividades programadas no centro, relacionadas 

coa lingua inglesa e aportando novas propostas de mellora. 

 

-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.  

Deste xeito, o uso das TICs permitirá ao alumnado adquirir unha aprendizaxe máis 

significativo e, polo tanto, favorecerá a adquisición das competencias clave. Ademais, os 

recursos TIC axudar a adaptar o proceso de ensinanza-aprendizaxe ós diferentes ritmos e 

estilos de aprendizaxe do alumnado, isto é, permítenos atender á diversidade. 

Imos facer uso de diferentes recursos (ordenadores, internet, proxector, tablets...) como 

soporte e complemento dixital do material curricular. 

 

-Proxecto lingüístico 

Impartiránse seccións bilingües en inglés, consistentes na organización da ensinanza 

dunha área ou materia non lingüística da educación primaria, neste caso plástica, 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: 

 NOME MATERIA CURSO IDIOMA Nº AA.     
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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 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 curso contaremos cunha auxiliar de conversa. 

 

-Plan de convivencia 

Dende a area de Inglés queremos contribuír á inclusión e aceptación de todo o alumnado 

para mellorar as relacións entre eles e previr e eliminar todo tipo de conflitos. Porén, 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 

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 
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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 imos traballar en diferentes grupos de xeito cooperativo e 

imos empregar variedade de recursos e materiais.  

 

10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Un principio educativo importante é a necesidade de atender á diversidade. O noso 

alumnado presenta diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, intereses, motivacións e 

entornos socio-culturales que deben ser tomados en conta na organización da ensinanza.  

Por este motivo, e tendo en conta o Decreto 229/2011 do 7 de Decembro que regula a 

atención á diversidade en Galicia, imos aplicar nas aula medidas ordinarias de atención á 

diversidade, que non implican variacións significantes nos contidos e criterios de 

avaliación e que o sistema educativo pon á nosa disposición para dotar ó alumnado dun 

sistema de educación común de calidade. Entre as medidas ordinarias atopamos: 

 

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. 
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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. Estas medidas afectan á flexibilización da 

organización do centro e da aula, á flexibilización da propia programación e á procura de 

alternativas metodolóxicas adaptadas ao neno/nena, xunto con actividades de reforzo e 

extensión. 

suficientes, temos as medidas extraordinarias de atención á diversidade (as ACIS), por 

medio das cal os contidos e/ou criterios de avaliación son adaptados ó alumnado con 

NEAE. Así, 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 criterios. 

 

11. AVALIACIÓN 

 

A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe é fundamental para garantir a súa 

calidade. Para desenvolver esta parte da programación, seguimos os criterios 

establecidos pola Orde 9 de xuño de 2016, que se refire á avaliación e promoción na 

Educación Primaria. Segundo esta orde, “a avaliación é unha ferramenta para analizar a 

eficacia dos avances e da aprendizaxe dos alumnos e a práctica dos profesores, para 

tomar as decisións necesarias para melloralo”. 

Esta avaliación debe ser global e continua e debe dirixirse á consecución dos obxectivos 

xerais e as competencias básicas. 

O proceso de avaliación está integrado dentro do proceso de ensino-aprendizaxe como 

actividade regular, posto que axuda a guiar ao alumno/a e mellora o noso rendemento na 

aula. Para realizar unha avaliación eficiente, o proceso inclúe: 

o Avaliación inicial: Para coñecer o punto de partida do alumnado e así crear unha 

aprendizaxe significativa. Axúdanos a decidir se se necesitan axustes nas unidades 
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para atender as necesidades dos alumnos. Utilizaremos para isto rutinas de 

pensamento, mapas de pensamento e faremos brainstormings. 

o Avaliación continua: Serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é 

dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para 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. Observaremos o 

progreso do alumnado durante as clases para detectar a necesidade de actividades 

de ampliación ou de reforzo. Para rexistrar a nosa observación, usamos rexistros 

anecdóticos.  

o Avaliación final: Ten lugar ao final de cada unidade e trimestre e baséase na 

adquisición dos obxectivos e as competencias básicas. Aplicarase tanto co alumnado 

coma co propio profesorado, para así axudar á mellora da aprendizaxe dos alumnos 

e nos procedementos do profesorado. Empregaremos durante a avaliación final 

rúbricas, proxectos e exames. 

 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó final de 6ª de 

primaria deberán 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. 

 

11.1. Criterios de avaliación, criterios de calificación e promoción 

 Os criterios de avaliación son, xunto cos estándares de aprendizaxe, os referentes 

específicos para avaliar a aprendizaxe dos alumnos.  

Os nosos criterios deben ser calificados, polo que os estándar van recibir diferente peso 

segundo á importancia que lles damos, como imos ver na próxima tabla.  

En canto á promoción, debemos ter en conta que a Orde do 9 de xuño de 2016 non 

establece as medidas para que o alumno/a promocione ou repita o curso. Os mestre/as 

son quen decide os criterios de promoción. 
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11.2. Estándares de aprendizaxe 

LOMCE introduce os estándares de aprendizaxe no currículo como os elementos que fan 

que os criterios de avaliación sexan concretos, observables e avaliables. Son 

especificacións dos criterios de avaliación que nos permiten definir os resultados da 

aprendizaxe e que fixan o que o alumno debe coñecer, comprender e saber facer en cada 

tema. Están divididos en 5 bloques. 

 

Os profesorado debe diseñar o perfil de área para servir como base para a avaliación 

dos estándares de aprendizaxe. Este perfíl de área inclúe: o mínimo necesario para cada 

estándar; o peso de cada estándar; os instrumentos de avaliación utilizados para 

evalualos; e as competencias clave ás que contribuímos a través dos estándares. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimo esixible Peso 

% 

B1.1. Identificar o sentido 

xeral, a información 

esencial e os puntos 

principais en textos orais 

moi breves e sinxelos en 

lingua estándar, con 

estruturas simples e 

léxico de uso moi 

frecuente, articulados con 

claridade e lentamente e 

transmitidos de viva voz 

ou por medios técnicos, 

sobre temas habituais e 

concretos relacionados 

coas propias 

PLEB1.1. Comprende o 

esencial de anuncios 

publicitarios sobre 

produtos que lle interesan 

(xogos, ordenadores, CD 

etc.). 

CCL Comprende parte 

da información 

principal de 

anuncios 

publicitarios de 

interese. 

4% 

PLEB1.2. Comprende 

mensaxes e anuncios 

públicos que conteñan 

instrucións, indicacións ou 

outro tipo de información 

(por exemplo, números, 

prezos, horarios, nunha 

estación ou nuns grandes 

almacéns). 

CCL 

 

Escoita e entende 

secuencias de 

instrucións ou 

direccións sinxelas, 

dadas polo 

profesorado ou un 

medio mecánico. 

4% 



20 
 

Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimo esixible Peso 

% 

experiencias, 

necesidades e intereses 

en contextos cotiáns 

predicibles ou relativos a 

áreas de necesidade 

inmediata nos ámbitos 

persoal, público e 

educativo, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas e non 

distorsionen a mensaxe, 

que se poida volver 

escoitar o devandito ou 

pedir confirmación e 

conte con apoio visual ou 

cunha clara referencia 

contextual.  

 

B1.2. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas 

para a comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial ou 

os puntos principais do 

texto.   

 

B1.3. Utilizar as 

indicacións do contexto e 

da información contida no 

PLEB1.3. Entende o que 

se lle di en transaccións 

habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, 

peticións, avisos). 

CCL 

CAA 

CSC 

 

PLEB1.3. Entende o 

que se lle di en 

transaccións 

habituais sinxelas 

(instrucións, 

indicacións, 

peticións, avisos). 

4% 

PLEB1.4. Identifica o tema 

dunha conversa cotiá 

predicible que ten lugar na 

súa presenza (por 

exemplo, nunha tenda, 

nun tren). 

CCL Recoñece, na 

maioría dos casos, 

o tema dunha 

conversa predicible 

na que está 

presente. 

4% 

PLEB1.5. Entende a 

información esencial en 

conversas breves e 

sinxelas nas que participa, 

que traten sobre temas 

familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a 

familia, a escola, o tempo 

libre, a descrición dun 

obxecto ou un lugar. 

CCL Entende boa parte 

da información 

esencial en 

conversas breves e 

sinxelas, sobre 

temas familiares. 

4% 

PLEB1.6. Comprende as 

ideas principais de 

presentacións sinxelas e 

ben estruturadas sobre 

temas familiares ou do seu 

interese (por exemplo, 

música, deporte etc.), a 

CCL PLEB1.6. 

Comprende as 

ideas principais de 

presentacións 

sinxelas e ben 

estruturadas sobre 

temas familiares ou 

4% 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimo esixible Peso 

% 

texto para facerse unha 

idea dos significados 

probables de palabras e 

expresións que se 

descoñecen.  

 

B1.4. Discriminar patróns 

sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación 

básicos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas xerais 

relacionados con estes. 

 

condición de que conte 

con imaxes e ilustracións e 

se fale de maneira lenta e 

clara. 

do seu interese (por 

exemplo, música, 

deporte etc.), a 

condición de que 

conte con imaxes e 

ilustracións e se fale 

de maneira lenta e 

clara. 

PLEB1.7. Comprende o 

sentido xeral e o esencial 

e distingue os cambios de 

tema de programas de 

televisión ou doutro 

material audiovisual e 

multimedia dentro da súa 

área de interese (p. e. nos 

que se entrevista a mozos 

e mozas ou personaxes 

coñecidos ou coñecidas 

sobre temas cotiás (por 

exemplo, o que lles gusta 

facer no seu tempo libre) 

ou nos que se informa 

sobre actividades de lecer 

(teatro, cinema, eventos 

deportivos etc.). 

CAA 

CCL 

Entende parte da 

información xeral e 

principal e distingue 

os cambios de tema 

procedentes de 

diferentes medios 

que son do seu 

interese. 

4% 

 

Bloque 2: Produción de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos 

esixibles 

Peso 

% 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos 

esixibles 

Peso 

% 

B2.1. Participar de maneira 

simple e comprensible en 

conversas moi breves que 

requiran un intercambio directo 

de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre 

temas moi familiares (un 

mesmo, a contorna inmediata, 

persoas, lugares, obxectos e 

actividades, gustos e opinións), 

nun rexistro neutro ou informal, 

utilizando expresións e frases 

sinxelas e de uso moi frecuente, 

normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores 

básicos, aínda que en ocasións 

a pronuncia non sexa moi clara, 

sexan evidentes as pausas e 

titubeos e sexa necesaria a 

repetición, a paráfrase e a 

cooperación da persoa 

interlocutora para manter a 

comunicación. 

B2.2. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas para 

producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi 

breves e sinxelos, utilizando, p. 

e., fórmulas e linguaxe 

prefabricado ou expresións 

PLEB2.1. Fai 

presentacións 

breves e sinxelas, 

previamente 

preparadas e 

ensaiadas, sobre 

temas cotiás ou do 

seu interese 

(presentarse e 

presentar a outras 

persoas; dar 

información básica 

sobre si mesmo, a 

súa familia e a súa 

clase; indicar as 

súas afeccións e 

intereses e as 

principais 

actividades do seu 

día a día; describir 

brevemente e de 

maneira sinxela a 

súa habitación, o 

seu menú preferido, 

o aspecto exterior 

dunha persoa, ou 

un obxecto; 

presentar un tema 

que lle interese (o 

seu grupo de 

música preferido); 

CCL 

CAA 

Fai presentacións 

breves e sinxelas, 

previamente 

preparadas e con 

axuda, sobre 

temas familiares e 

do seu interese, 

empregando 

estructuras 

sinxelas e cunha 

pronuncia e 

entoación bastante 

claras. 

10% 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos 

esixibles 

Peso 

% 

memorizadas, ou apoiando con 

xestos o que se quere expresar. 

B2.3. Articular, de maneira polo 

xeral comprensible pero con 

evidente influencia da primeira 

ou outras linguas, un repertorio 

moi limitado de patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos, adaptándoos 

á función comunicativa que se 

quere levar a cabo.  

B2.4. Facerse entender en 

intervencións breves e sinxelas, 

aínda que resulten evidentes e 

frecuentes os titubeos iniciais, 

as vacilacións, as repeticións e 

as pausas para organizar, 

corrixir ou reformular o que se 

quere dicir.  

B2.5. Interactuar de maneira 

moi básica, utilizando técnicas 

moi simples, lingüísticas ou non 

verbais (p. e. xestos ou contacto 

físico) para iniciar, manter ou 

concluír unha breve conversa. 

dicir o que lle gusta 

e non lle gusta e 

dar a súa 

opinión)usando 

estruturas sinxelas 

e cunha pronuncia 

e entoación 

comprensible. 

    

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos esixibles Peso 

% 

B3.1. Identificar o tema, o 

sentido xeral, as ideas 

principais e información 

específica en textos, 

tanto en formato impreso 

como en soporte dixital, 

moi breves e sinxelos, en 

lingua estándar e cun 

léxico de alta frecuencia, 

e nos que o tema tratado 

e o tipo de texto resulten 

moi familiares, cotiáns ou 

de necesidade inmediata, 

a condición de que se 

poida reler o que non se 

entendeu, que se poida 

consultar un dicionario e 

conte con apoio visual e 

contextual. 

  

B3.2. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas 

para a comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial ou 

os puntos principais do 

texto. 

B3.3. Inferir do contexto e 

da información contida no 

PLEB3.1. Comprende 

instrucións, indicacións, e 

información básica en 

notas, letreiros e carteis 

en rúas, tendas, medios 

de transporte, cinemas, 

museos, colexios, e 

outros servizos e lugares 

públicos. 

CCL 

CAA 

Entende boa parte 

das instrucións, 

indicacións, e 

información básica 

en notas, letreiros e 

carteis en rúas, 

tendas, medios de 

transporte, cinemas, 

museos, colexios, e 

outros servizos e 

lugares públicos. 

4% 

PLEB3.2. Comprende 

información esencial e 

localiza información 

específica en material 

informativo sinxelo como 

menús, horarios, 

catálogos, listas de 

prezos, anuncios, guías 

telefónicas, publicidade, 

folletos turísticos, 

programas culturais ou 

de eventos etc. 

CCL 

CAA 

Entende parte da 

información esencial 

e localiza bastante 

información 

específica en 

material informativo 

sinxelo. 

4% 

PLEB3.3. Comprende 

correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, 

postais e tarxetas) breve 

e sinxela que trate sobre 

temas familiares como, 

por exemplo, un mesmo, 

CCL 

CAA 

Comprende case 

toda a información 

que contén a 

correspondencia. 

4% 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos esixibles Peso 

% 

texto os significados 

probables de palabras e 

expresións que se 

descoñecen.  

 

B3.4. Recoñecer os 

signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, 

coma), así como 

símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤), 

e identificar os 

significados e intencións 

comunicativas xerais 

relacionados con estes.   

a familia, a escola, o 

tempo libre, a descrición 

dun obxecto ou un lugar, 

a indicación da hora e o 

lugar dunha cita etc. 

PLEB3.4. Comprende o 

esencial e os puntos 

principais de noticias 

breves e artigos de 

revistas para mozas e 

mozos que traten temas 

que lle sexan familiares 

ou sexan do seu interese 

(deportes, grupos 

musicais, xogos de 

ordenador). 

CCL 

CAA 

Comprende boa 

parte do esencial e 

principal de noticias 

breves e artigos de 

revistas para 

mozos/as que tratan 

sobre temas do seu 

interese. 

4% 

PLEB3.5. Comprende o 

esencial de historias 

breves e ben 

estruturadas e identifica 

os e as personaxes 

principais, a condición de 

que a imaxe e a acción 

conduzan gran parte do 

argumento (lecturas 

adaptadas, cómics etc.). 

CAA 

CCL 

Comprende case 

todo o esencial de 

historias breves e 

ben estructuradas e 

identifica os 

personaxes 

principais, sempre 

con apoio visual. 

4% 



26 
 

Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos esixibles Peso 

% 

PLEB3.6. Emprega de 

forma axeitada os signos 

ortográficos básicos (p. e. 

punto, coma), así como 

símbolos de uso 

frecuente (p. e. , @, ₤). 

CSIEE 

CAA 

CCL 

PLEB3.6. Emprega 

de forma axeitada 

os signos 

ortográficos básicos 

(p. e. punto, coma), 

así como símbolos 

de uso frecuente (p. 

e. , @, ₤). 

4% 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimo esixible Peso 

% 

B4.1. Construír, en papel ou 

en soporte electrónico, textos 

moi curtos e sinxelos, 

compostos de frases simples 

illadas, nun rexistro neutro ou 

informal, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas 

básicas e os principais signos 

de puntuación, para falar de 

si mesmo/a, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos 

da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e 

predicibles.  

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas para 

PLEB4.1. Completa un 

breve formulario ou 

unha ficha cos seus 

datos persoais (por 

exemplo, para 

rexistrarse nas redes 

sociais, para abrir unha 

conta de correo 

electrónico etc.). 

CCL 

CD 

CAA 

Cubre formularios 

ou fichas na 

lingua estranxeira 

a partir de 

modelos 

traballados 

previamente. 

7,5% 

PLEB4.2. Escribe 

correspondencia 

persoal breve e simple 

(mensaxes, notas, 

postais, correos, chats 

ou SMS) na que dá as 

grazas, felicita a alguén, 

fai unha invitación, dá 

CD 

CCL 

CAA 

CSIEE 

Escribe 

correspondencia 

persoal breve e 

sinxela, pudendo 

cometer algún 

erro. 

7,5% 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimo esixible Peso 

% 

producir textos escritos moi 

breves e sinxelos, p. e. 

copiando palabras e frases 

moi usuais para realizar as 

funcións comunicativas que 

se perseguen.  

B4.3. Aplicar patróns gráficos 

e convencións ortográficas 

básicas para escribir con 

razoable corrección palabras 

ou frases curtas que se 

utilizan normalmente ao falar, 

pero non necesariamente 

cunha ortografía totalmente 

normalizada.  

B4.8. Facer uso das 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

predeseñadas polo persoal 

docente. 

B4.8. Usar correctamente o 

dicionario bilingüe, biblioteca 

de aula e outros materiais de 

consulta para a elaboración 

de textos, respectando as 

súas normas de 

funcionamento. 

instrucións, ou fala de si 

mesmo/a e da súa 

contorna inmediata 

(familia, amigos e 

amigas, afeccións, 

actividades cotiás, 

obxectos e lugares) e fai 

preguntas relativas a 

estes temas. 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos 

esixibles 

Peso 

% 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, 

sobre a vida cotiá (hábitos, 

horarios, actividades ou 

celebracións), condicións de 

vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais 

(familiares, de amizade ou 

escolares), comportamento 

(xestos habituais, uso da voz 

ou contacto físico) e 

convencións sociais (normas 

de cortesía), e aplicar os 

coñecementos adquiridos 

sobre estes a unha 

comprensión adecuada do 

texto. 

 

B5.2. Recoñecer aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha 

produción oral e escrita 

adecuada ao contexto, 

respectando as convencións 

comunicativas máis 

PLEB5.1. Entende a 

información esencial 

en conversas breves e 

sinxelas nas que 

participa que traten 

sobre temas familiares 

como, por exemplo, un 

mesmo, a familia, a 

escola, o tempo libre, 

a descrición dun 

obxecto ou dun lugar. 

CSC 

CCL 

CAA 

Entende gran 

parte da 

información en 

conversas breves 

e sinxelas que 

traten de temas 

familiares 

3,6% 

PLEB5.2. 

Desenvólvese en 

transaccións cotiás (p. 

e. pedir nunha tenda 

un produto e preguntar 

o prezo) 

CCL 

CSC 

CAA 

Desenvólvese, 

con certa axuda, 

en situacións do 

día a día. 

3,6% 

PLEB5.3. Participa en 

conversas cara a cara 

ou por medios técnicos 

(teléfono, Skype) nas 

que se establece 

contacto social (dar as 

grazas, saudar, 

despedirse, dirixirse a 

alguén, pedir 

desculpas, 

presentarse, 

interesarse polo 

estado de alguén, 

CCL 

CD 

 

Establece 

contacto social 

grazas a 

conversas 

simples e 

sinxelas en 

diferentes 

situacións de 

comunicación. 

3,6% 



29 
 

Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos 

esixibles 

Peso 

% 

elementais. 

 

 B5.3. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas 

principais do texto (p. e. unha 

demanda de información, unha 

orde, ou un ofrecemento) e un 

repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis habituais, así 

como os patróns discursivos 

básicos (p. e. inicio e peche 

conversacional, ou os puntos 

dunha narración esquemática, 

inicio e peche dunha carta, ou 

os puntos dunha descrición 

esquemática). 

 

B5.4. Recoñecer os 

significados máis comúns 

asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

comunicación oral ou escrita 

(p. e estrutura interrogativa 

para demandar información). 

 

B5.5. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico oral ou 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos 

felicitar a alguén), se 

intercambia 

información persoal e 

sobre asuntos cotiás, 

se expresan 

sentimentos, se ofrece 

algo a alguén, se pide 

prestado algo, queda 

con amigos e amigas 

ou se dan instrucións 

(p. e. como se chega a 

un sitio con axuda dun 

plano). 

PLEB5.4. Participa 

nunha entrevista, p. e. 

médica nomeando 

partes do corpo para 

indicar o que lle doe. 

CCL 

CSC 

PLEB5.4. 

Participa nunha 

entrevista, p. e. 

médica 

nomeando partes 

do corpo para 

indicar o que lle 

doe. 

3,6% 

PLEB5.5. Compara 

aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas 

que coñece para 

mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada a través de 

producións 

CCL 

CCEC 

Identifica e trata 

de comparar 

aspectos 

lingüísticos e 

culturais das 

linguas que 

coñece para 

mellorar na súa 

aprendizaxe a 

3,6% 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos 

esixibles 

Peso 

% 

relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e 

intereses.  

 

B5.6. Cumprir a función 

comunicativa principal do texto 

(p. e. unha felicitación, un 

intercambio de información, ou 

un ofrecemento), utilizando un 

repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis frecuentes e 

de patróns discursivos básicos 

(p. e. saúdos para inicio e 

despedida para peche en 

conversas ou en 

correspondencia, ou unha 

narración esquemática 

desenvolvida en puntos. 

 

B5.7. Cumprir a función 

comunicativa principal do texto 

escrito (p. e. unha felicitación, 

un intercambio de información, 

ou un ofrecemento), utilizando 

un repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis frecuentes e 

de patróns discursivos básicos 

(p. e. saúdos). 

 

B5.8. Manexar estruturas 

sintácticas básicas (p. e. 

audiovisuais ou 

multimedia e de 

manifestacións 

artísticas. 

través de 

producións 

audiovisuais ou 

multimedia e de 

manifestacións 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos 

esixibles 

Peso 

% 

enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores 

básicos como “e”, entón”, 

“pero”, “porque”), aínda que se 

sigan cometendo erros básicos 

de maneira sistemática en, p. 

e., tempos verbais ou na 

concordancia.  

 

B5.9. Coñecer e utilizar un 

repertorio limitado de léxico, 

tanto oral como escrito, de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas relacionados 

cos propios intereses, 

experiencias e necesidades. 

 

B5.10. Iniciar e rematar as 

interaccións adecuadamente 

en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos 

dirixidos. 

 

B5.11. Comparar aspectos 

lingüísticos e culturais das 

linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia 

integrada a través de 

producións audiovisuais ou 

multimedia e de 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

CC Mínimos 

esixibles 

Peso 

% 

manifestacións artísticas 

(horarios, hábitos, 

festividades…). 

 

B5.12. Indagar a realidade 

plurilingüe e multicultural das 

familias e da súa contorna, e 

identificar semellanzas e 

diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

 

B5.13. Establecer similitudes e 

diferenzas das linguas que hai 

na aula ou na súa contorna 

máis próxima. 

 

B5.14. Valorar as linguas 

como un instrumento de 

comunicación, para aprender e 

acercarse a outras culturas, 

que hai diversidade de linguas 

e mostra respecto por todas 

 

11.3. Revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

 

A avaliación non so se aplicará unicamente co alumnado, senón tamén co propio 

profesorado, co fin de avaliar os procesos e a práctica docente e tomar as medidas 

necesarias que contribúan a unha mellora dos mesmos. O fin é revisar a programación e 

facer unha autoavaliación por parte do mestre. Teranse en conta aspectos como por 

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

 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

Adecuouse a programación didáctica ao contexto da aula e centro? 
    

Deseñáronse unidades didácticas a partir dos elementos do 

currículo? 

    

Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas?     

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 

temporalización? 

    

Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades?     

Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para 

superar a materia? 

    

Desenvolvéronse os elementos transversais establecidos?     

A estratexia metodolóxica resultou eficiente co alumnado?     

Contribuíuse á adquisición das competencias clave?     

Son adecuados os materiais e recursos e empregados?     

Deseñouse un plan de avaliación inicial a partir dos estándares?     

Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua e final?     
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Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha 

avaliación? 

    

Establecéronse criterios para o seguimento e avaliación de materias 

pendentes? 

    

Definíronse programas de reforzo, recuperación e específicos 

personalizados? 

    

Leváronse a cabo medidas de atención ao alumnado con NEAE?     

Seguiuse e revisouse a programación ó longo do curso?     

 

12. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1º TRIMESTRE 

 

STARTER UNIT: WELCOME TO THE TOWN HALL 

UNIT 1 :AT THE CLUB 

UNIT 2: AT THE DIG 

HALLOWEEN 

THANKSGIVING DAY 

CHRISTMAS 

REVISION STORY: THE ONLY EARTH BOY IN PLANET 

57! 1 

2º TRIMESTRE UNIT 3 :IN THE SURPRISE PARTY 

UNIT 4: AT THE THEATRE 

ST PATRICK´S DAY 

EASTER 

REVISION STORY: THE ONLY EARTH BOY IN PLANET 

57! 2 

3º TRIMESTRE UNIT 5 :AT THE MARKET 
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UNIT 6 AT THE FUTURE FAIR 

EXTENSION UNIT: AT THE PARTY 

REVISION STORY: THE ONLY EARTH BOY IN PLANET 

57! 3 

 

 


