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1. INTRODUCIÓN E XUSTIFICACION 

O aprendizaxe dunha lingua estranxeira é considerada un elemento 

enriquecedor na Educación Infantil, tanto polas necesidades culturais dos 

nosos tempos como polo alto grado de compatibilidade dos procedementos 

involucrados non aprendizaxe do inglés cos obxectivos propostos pola Lei 

Orgánica 2/2006, de 3 de maio.  

A capacidade dos nenos máis pequenos para aprender idiomas é coñecida e 

aceptada pola maioría dos especialistas, ó que se engada posibilidade de 

integrar a ensinanza do inglés na metodoloxía da Educación Infantil en xeneral. 

Ao iniciar o estudio da lingua estranxeira a unha idade tan pronta, preténdese 

que adquisición da lingua se realice dunha maneira lúdica e estimulantes que 

prepare ao neno para o proceso continuado que abarcará a Educación Primaria 

e Secundaria n estranxeira na Educación Infantil desenvolverán, cun esforzo 

mínimo, un conxunto de aptitudes e capacidades (sobre todo de comprensión 

auditiva e de pronunciación) que lles axudará ao longo dos seus anos de 

estudio.  

 

2. OBXECTIVOS 

A finalidade da Educación infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, 

afectivo, social e intelectual dos nenos e nenas. 

En ambos ciclos se atenderá progresivamente o desenvolvemento afectivo, ao 

movemento dos hábitos de control corporal, ás manifestacións da 

comunicación e da linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e relación 

social, así como ao descubrimento das características físicas e sociais do 

medio. Do mesmo xeito, facilitaranse que as nenas e os nenos elaborouna 

imaxe positiva e equilibrada de si mesmos e que consigan autonomía persoal. 

A Educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as 

capacidades que lles permiten: 
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a) Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de 

acción e aprender a respectar as diferencias. 

b) Observar e explorar o seu entorno familiar, natural e social. 

c)  Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais 

de convivencia e relación social, así como exercitarse na resolución 

pacífica de conflitos. 

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas 

de expresión. 

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lecto-escritura e non 

movemento, o xisto e o ritmo. 

 

3. ÁREAS DE EXPERIENCIA NA EDUCAIÓN INFANTIL 

As tres áreas son: 

 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 Coñecemento do entorno 

 Linguaxes: comunicación e representación 

 

Convén destacar que o obxectivo dos materiais deste proxecto é que as 

ensinanzas derivadas do método non se limiten ao aprendizaxe do inglés. Polo 

contrario, dado que se abarcan áreas de coñecementos próximos á propia 

experiencia dos nenos, eles entrarán tamén en contacto con conceptos, 

procedementos e actitudes das áreas de identidade e autonomía persoal, 

medio físico e social e comunicación e representación. A ensinanza do inglés 

bríndanos a oportunidade de integrar as devanditas áreas dunha forma 

globalizadora, así como de demostrar a súa independencia. Polo tanto, coas 
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actividades que propoñemos non noso método, os nenos non só aprenden 

inglés, senón que o utilizan como unha ferramenta de comunicación que lles 

permite descubrir e coñecer o seu corpo e adquirir unha imaxe positiva de si 

mesmos e dos seus compañeiros, a fin de adoptar actitudes autónomas con 

hábitos básicos de saúde e benestar e iniciar e promover as súas relacións 

sociais cos outros nenos e adultos.  

 

4. CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

A aprendizaxe dunha Lingua Estranxeira contribúe á adquisición da 

competencia en comunicación lingüística de maneira directa, 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 aportación da Lingua Estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é 

primordial no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoita, fala e 

conversa, unha relevancia singular nesta etapa. Deste xeito, a aprendizaxe da 

Lingua Estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a 

habilidade para expresarse.  

A partir da adquisición da linguaxe, esta convértese no vehículo de 

pensamento humano, no 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. 

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da 

competencia social e cidadá. As linguas serven aos falantes para comunicarse 

socialmente, forman parte da cultura común das diferentes comunidades e 
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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 diferencias 

culturais e de comportamento.  

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa 

competencia no tratamento da información e competencia dixital. a utilización 

de recursos dixitais para o aprendizaxe, é inherente á materia e este uso cotián 

contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia.  

Esta materia inclúe especificamente un achegamento ás manifestacións 

culturais propias da lingua e dos países nos que se atopa e, polo tanto, 

contribúe a adquirir a competencia artística e cultural ao propiciar unha 

aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación artística, como na 

literatura infantil.  

O acercamento dunha Lingua Estranxeira contribúe tamén á adquisición da 

competencia autonomía e iniciativa persoal, en varios sentidos. O currículo 

fomenta o traballo cooperativo na aula, e o manexo de recursos e habilidades 

persoais dentro da área o coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal’, o 

que supón poñer en funcionamento determinados procedementos que permiten 

o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións no traballo, propiciando 

así a autonomía e a iniciativa persoal. 

Finalmente, e a pesares da competencia no coñecemento e a interacción co 

mundo físico e a competencia matemática non se mencionan especificamente 

nos obxectivos para Lingua Estranxeira, dada a natureza dos materiais 

elaborados para a impartir esta materia, pódense encontrar moitas 

oportunidades de empezar a desenvolver tamén estas competencias. 

 

5. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS  

 

Imput lingüístico adecuado  
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O aprendizaxe dunha lingua estranxeira nos nenos da etapa de Infantil é moi 

similar ao proceso de adquisición da lingua materna. O neno deberá entrar en 

contacto cunha linguaxe simple, pero natural, que non se limite a unhas poucas 

palabras de vocabulario específico, senón que constitúa unha ferramenta coa 

que acceder á realidade que lle rodea. Noutras palabras, tan importantes son 

as frases que marcan o quefacer cotián na aula de inglés como as que 

aparecen nas unidades dos materiais de clase. 

 

Coordinación cos titores  

A través da ensinanza como ferramenta para a comunicación e a 

representación, o inglés entra a formar parte de currículo xeral desta etapa e 

permite abarcar toda unha serie de conceptos, procedementos e actitudes que 

se enmarcan perfectamente dentro da Educación Infantil. En consecuencia, a 

coordinación cos titores dos nenos resulta esencial para garantir que o 

aprendizaxe do inglés enfócase de maneira integrada e globalizada coas outras 

áreas do currículo. Resulta tamén moi importante que, ao comezo do curo, os 

profesores de inglés se poñan de acordo cos titores para que os temas que se 

tratan non materiais de clase coincidan cos das outras áreas. A orde na que 

aparecen as unidades neste método non é inalterable; ao tratarse de fechas 

perforadas, estas unidades pódense organizar de modo que coincidan non 

tempo cos temas tratados polos titores.  

 

Rutinas de clase  

Unha das bases dos materiais de clase son as rutinas que se integran non 

curso para desenvolver tanto a competencia sociocultural (os nenos aprenden 

o que poden atopar na clase e o que se agarda deles) como a competencia 

comunicativa (os nenos adquiren unha nova ferramenta de comunicación e 

unha serie de estratexias para entender e ser entendidos). Todas as leccións 

presentan a mesma estrutura, que irase completando coas distintas versións 

dos mesmos tipos de xogos e actividades.  

 

Actividades cortas  
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A capacidade de atención e concentración dos nenos na Educación Infantil é 

bastante limitada, o que se tivo moi en conta à hora de elaborar a secuencia de 

actividades propostas nos materiais. Non é convinte dedicar demasiado tempo 

a unha determinada actividade e impartir as clases de modo que as actividades 

se sucedan rapidamente. Por este motivo, recoméndase non dedicar máis de 

dez minutos a cada unha delas. 

 

O período de silencio  

Ao comezo do seu aprendizaxe, moitos nenos atópanse non que os lingüistas 

denominan «período de silencio». Nesta fase néganse a falar en inglés; sen 

embargo, escoitan todo e utilizan o que escoitan para estruturar as súas 

nocións sobre o funcionamento deste novo idioma. É máis importante 

ofrecerlles numerosas oportunidades para que comprendan como funciona o 

idioma ca insistirlles na produción de determinadas palabras ou frases. Así 

pois, proporcionarémoslles distintas posibilidades de resposta segundo os 

diversos tipos de aprendizaxe de cada alumno. Deste modo, propoñerémoslles 

unha pregunta, brindarémoslles a oportunidade de demostrar que non 

entenderon a través da resposta física. Por exemplo, podemos pedir aos nenos 

que se poñan de pé, que levanten a flashcard coa imaxe que indicamos ou que 

a coloquen non vagón correspondente do póster. Imitando a maneira na que se 

adquire o primeiro idioma, proporcionarémoslles respostas positivas para 

comunicarse.  

 

Colaboración cos pais  

Tamén convén manter un estreito contacto cos pais, explicándolles o que se 

espera dos nenos e o método de traballo que se vai desenvolver, dándolles 

pistas para que poidan apoiar aos seus fillos non proceso de aprendizaxe. 

Organizar unha función ao final do curso na que os nenos canten as súas 

cancións favoritas e os pais poidan compartir os seus logros con eles, soe dar 

moi bos resultados. 

 

Integración dos materiais de clase cos obxectivos da Educación Infantil  
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Os materiais de clase concibíronse para que os seus obxectivos coincidan cos 

da etapa da Educación Infantil explicados non Real decreto 1630/2006 de 29 

de decembro polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo 

de Educación Infantil (véxase a lista de obxectivos máis abaixo). En definitiva, 

nos materiais de clase intentamos axudar aos nenos, a través do inglés, a 

coñecer mellor o seu corpo para que desenvolvan unha imaxe positiva de si 

mesmos; a observar e explorar o seu entorno máis inmediato; a coñecer outras 

manifestacións culturais; a representar e evocar aspectos diversos da realidade 

vividos, coñecidos ou imaxinados; a conseguir unha seguridade afectiva e 

emocional cada vez maior; a utilizar a linguaxe de forma axustada a diferentes 

situacións para comprender e ser comprendido; a expresar ideas, sentimentos, 

experiencias e desexos; e a adquirir bos hábitos de alimentación e hixiene. 

Esta área de coñecemento e experiencia fai referencia, de forma conxunta, á 

construción gradual da propia identidade, ao establecemento de relacións 

afectivas cos demais e a autonomía persoal como procesos inseparables e 

necesariamente complementarios. Os contidos que nesta área agrúpanse, 

adquiren sentido desde a complementariedade co resto das áreas, e deberán 

interpretarse nas propostas didácticas desde a globalidade da acción e das 

aprendizaxes. 

Para contribuír ao coñecemento de si mesmo e á autonomía persoal, convén 

promover o xogo como actividade privilexiada que integra a acción coas 

emocións e o pensamento, e favorece o desenvolvemento social.  

A escola, especialmente nestas etapas, é un ámbito particularmente adecuado 

para o enriquecemento dos procesos de construción do coñecemento de si 

mesmo e da autonomía persoal, se ofrece unha intervención educativa 

axustada ás distintas necesidades individuais en contextos de benestar, 

seguridade e afectividade. 

Os contidos divídense en catro bloques; o corpo e a propia imaxe, xogo e 

movemento, a actividade e a vida cotiá e o coidado persoal e a saúda. 

O achegamento a estes temas é algo inherente en calquera clase de infantil. 

Ademais, a través dos contos e temas tratados nos materiais do curso trátase 
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de desenvolver a autonomía persoal de cada alumno do mesmo xeito que o 

coñecemento de si mesmo. Na clase de inglés o xogo e o movemento son 

claves.  

 

6. OBXECTIVOS  

O coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 

Esta área de coñecemento e experiencia fai referencia, de forma conxunta, á 

construción gradual da propia identidade, ao establecemento de relacións 

afectivas cos demais e a autonomía persoal como procesos inseparables e 

necesariamente complementarios. Os contidos que nesta área agrúpanse, 

adquiren sentido desde a complementariedade co resto das áreas, e deberán 

interpretarse nas propostas didácticas desde a globalidade da acción e das 

aprendizaxes. 

Para contribuír ao coñecemento de si mesmo e á autonomía persoal, convén 

promover o xogo como actividade privilexiada que integra a acción coas 

emocións e o pensamento, e favorece o desenvolvemento social.  

A escola, especialmente nestas etapas, é un ámbito particularmente adecuado 

para o enriquecemento dos procesos de construción do coñecemento de si 

mesmo e da autonomía persoal, se ofrece unha intervención educativa 

axustada ás distintas necesidades individuais en contextos de benestar, 

seguridade e afectividade. 

Os contidos divídense en catro bloques; o corpo e a propia imaxe, xogo e 

movemento, a actividade e a vida cotiá e o coidado persoal e a saúda. 

O achegamento a estes temas é algo inherente en calquera clase de infantil. 

Ademais, a través dos contos e temas tratados nos materiais do curso trátase 

de desenvolver a autonomía persoal de cada alumno do mesmo xeito que o 

coñecemento de si mesmo. Na clase de inglés o xogo e o movemento son 

claves.  

Os obxectivos nesta área son:  
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 Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, a través da 

interacción cos outros e da identificación gradual das propias 

características, posibilidades e limitacións, desenvolvendo sentimentos 

de autoestima e autonomía persoal. 

 Coñecer e representar o seu corpo, elementos e algunhas das súas 

funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión e 

coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e 

movementos. 

 Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou 

preferencias, e ser capaces de denominalos, exprésaos e comunícaos 

aos demais, identificando e respectando, tamén, os dos outros.  

 Realizar, de maneira cada vez máis autónoma, actividades habituais e 

tarefas sinxelas para resolver problemas da vida cotiá, aumentando o 

sentimento de auto-confianza e a capacidade de iniciativa, e 

desenvolvendo estratexias para satisfacer as súas necesidades básicas. 

 Adecuar o seu comportamento ás necesidades e requisitos dos outros 

desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración, 

evitando comportamentos de submisión ou dominio. 

 Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 

seguridade, a hixiene e o fortalecemento da saúde, apreciando e 

desfrutando das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional.  

 

O medio físico, natural, social e cultural 

Con esta área de coñecemento e experiencia preténdese favorecer en nenos e 

nenas o proceso de descubrimento e representación de os diferentes contextos 

que compoñen o entorno infantil, así mesmo facilitar a súa inserción neles, de 

maneira reflexiva e participativa. Os contidos desta área adquiren sentido 

desde  complementariedade co resto das áreas, e deberán de interpretarse nas 

propostas didácticas desde a globalidade da acción e das aprendizaxes. Así 

por exemplo, o medio non pode ser comprendido sen a utilización dos 

diferentes linguaxes, da mesma maneira l realización de desprazamentos 
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orientados debe facerse desde o coñecemento do propio corpo e da súa 

localización espacial. 

Ao longo desta etapa, os nenos e as nenas descubran a súa pertenza ao 

medio social. A vida escolar conleva o establecemento de experiencias máis 

amplias que os acercarán ao coñecemento das persoas e das relacións 

interpersoais, xerando vínculos e desenvolvendo actitudes como confianza, 

empatía e achegamento que constitúen a sólida base de súa socialización. No 

desenvolvemento destas relacións afectivas, deberán terse en conta a 

expresión e comunicación das propias vivencias, dos seus emocións e 

sentimentos, para a construción da propia identidade e para favorecer a 

convivencia.   

Progresivamente hanse de ir acercando ao coñecemento dalgúns trazos 

culturais propios. A diversidade cultural aconsella aproximar a nenos e nenas 

aos usos e costumes sociais desde unha perspectiva aberta e integradora que 

lles permita coñecer diversos modos e manifestacións culturais presentes na 

sociedade e xerar así actitudes de respecto e aprecio cara elas.  

A importancia das novas tecnoloxías e a súa incorporación actual ao 

funcionamento da sociedade aconsellan que nenas e nenos identifiquen o papo 

que estas tecnoloxías teñen nas súas vidas, interesándose polo seu 

coñecemento e iniciándose no seu uso.  

Os contidos se dividen en tres bloques: o medio físico: elementos, relacións e 

medida; o acercamento á natureza e a cultura e a vida na sociedade. Nos 

materiais da Lingua Estranxeira pódense acercar eses temas aos alumnos a 

través dos contos e vídeos e outros materiais e actividades curriculares. 

 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 Observar e explorar de forma activa o seu entorno, xerando 

interpretacións sobre algunhas situacións e feitos significativos e 

mostrando interese polo seu coñecemento. 
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 Relacionarse cos demais, de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de 

comportamento social e axustando a súa conducta as mesmas. 

 Coñecer distintos grupos sociais próximos a súa experiencia, algunhas 

das súas características, producións culturais, valores e formas de vida, 

xerando actitudes de confianza, respecto e aprecio. 

 Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 

elementos e coleccións, identificando os seus atributos e calidades e 

establecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde e 

cuantificación. 

 Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e algunhas 

das súas relacións, cambios e transformacións, desenvolvendo actitudes 

de coidado, respecto e responsabilidade na súa conservación. 

 

As linguaxes: comunicación e representación 

Aínda que pode contribuír nas demais áreas, quizais a área máis importante 

para Lingua Estranxeira é a da comunicación e representación. Esta área de 

coñecemento e experiencia pretende tamén mellorar as relacións entre o neno 

e o medio. As distintas formas de comunicación e representación serven de 

nexo entre o mundo exterior e interior ao ser instrumentos que fan posible a 

representación da realidade, a expresión de pensamentos, sentimentos e 

vivencias e as interaccións cos demais. 

No uso de distintas linguaxes, nenas e nenos irán descubrindo a mellor 

adaptación de cada un deles á representación das distintas realidades ou 

dimensións dunha mesma realidade. Desta maneira facilitarase que acomoden 

os códigos propios de cada linguaxe as súas intencións comunicativas, 

acercándose a un uso cada vez máis propio e creativo de devanditas 

linguaxes. 

As diferentes formas de comunicación e representación que se integran nesta 

área son: a linguaxe verbal, a linguaxe plástica, a linguaxe musical, a linguaxe 
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corporal, a linguaxe audiovisual e a linguaxe das tecnoloxías da información e a 

comunicación, que, en certa maneira, integra as anteriores.   

Por outro lado, a linguaxe oral é especialmente relevante nesta etapa, é o 

instrumento por excelencia de aprendizaxe, de regulación da conducta e de 

manifestación de vivencias, sentimentos, ideas, emocións, etc. A verbalización, 

a explicación en voz alta, do que están aprendendo, do que pensan e o que 

senten, é un instrumento imprescindible para configurar a identidade persoal, 

para aprender, para aprender a facer e para aprender a ser. Coa lingua oral 

irase estimulando, a través de interaccións diversas, o acceso a usos e formas 

cada vez máis convencionais e complexas. 

No segundo ciclo de Educación Infantil preténdese que nenos e nenas 

descubran e exploren os usos da lectura e a escritura, espertando e afianzando 

o seu interese por estes. A utilización funcional e significativa da lectura e a 

escritura na aula, levaraos, xunto coa intervención educativa pertinente, a 

iniciarse no coñecemento dalgunhas das propiedades do texto escrito e das 

súas características convencionais cuxa adquisición deberase completar no 

primeiro ciclo de Primaria.  

Da mesma forma, é necesario o desenvolvemento de actitudes positivas cara a 

propia lingua e a dos demais, espertando sensibilidade e curiosidade por 

coñecer outras linguas. Na introdución dunha Lingua Estranxeira valorarase 

esta curiosidade e o acercamento progresivo aos significados das mensaxes 

en contextos de comunicación coñecidos, fundamentalmente nas rutinas 

habituais da aula. 

A linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación 

presentes na vida infantil, requiren un tratamento educativo que, a partir do 

uso, inicie a nenas e nenos na comprensión dos mensaxes audiovisuais e na 

súa utilización adecuada.   

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 
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 Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaxe e desfrute, de expresión de ideas e sentimentos e valorar a 

lingua oral como un medio de relación cos demais e de regulación da 

convivencia. 

 Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e 

a través doutras linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e á 

situación.  

 Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando 

unha actitude positiva cara a lingua, tanto propia como estranxeira.  

 Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando 

actitudes de valoración, desfrute e interese cara estes. 

 Iniciarse nos usos sociais da lectura e a escritura explorando o seu 

funcionamento e valorándoas como instrumento de comunicación, 

información e desfrute.  

 Acercarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintos 

linguaxes e realizar actividades de representación e expresión artística 

mediante o traballo de diversas técnicas. 

 Iniciarse uso oral dunha Lingua Estranxeira para comunicarse en 

actividades dentro da aula, e mostrar interese e desfrute ao participar 

nestes intercambios comunicativos. 

 Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, a través da 

interacción cos outros e da identificación gradual das propias 

características, posibilidades e limitacións, desenvolvendo sentimentos de 

autoestima e autonomía persoal. 

 Coñecer e representar o seu corpo, elementos e algunhas das súas 

funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión e 

coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e 

movementos. 
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 Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou preferencias, 

e ser capaces de denominalos, exprésaos e comunícaos aos demais, 

identificando e respectando, tamén, os dos outros.  

 Realizar, de maneira cada vez máis autónoma, actividades habituais e 

tarefas sinxelas para resolver problemas da vida cotiá, aumentando o 

sentimento de auto-confianza e a capacidade de iniciativa, e desenvolvendo 

estratexias para satisfacer as súas necesidades básicas. 

 Adecuar o seu comportamento ás necesidades e requisitos dos outros 

desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración, 

evitando comportamentos de submisión ou dominio. 

 Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 

seguridade, a hixiene e o fortalecemento da saúde, apreciando e 

desfrutando das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional.  

 

7. ACTIVIDADES 

Deseñar unha programación é unha tarefa moi particular, de que cada centro, 

en relación coa súa tipoloxía e proxecto curricular, cada grupo/clase, en 

relación coa súa diversidade, e cada mestre/a, en relación coa súa experiencia 

e práctica pedagóxicas, leva a cabo unha programación diferente nos trazos 

particulares, pero similar nos xerais. 

Partindo de este contexto xeral, e fundamentándose nunha opción de apertura 

e flexibilidade para ser unha ferramenta útil e eficaz este proxecto divídese en 

oito unidades e unha unidade de introdución.. Cada unidade contén catro 

leccións que inclúen, un conto, unha canción, unha rima, fichas, xogos e 

material dixital. Cada unidade inclúe tamén un amplo banco de actividades.  

Cada lección presenta unha estrutura similar e con rutinas establecidas: 
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Lección Obxectivo principal 

1 – New words Preséntase o vocabulario clave. 

2 – Play with me Practícase a linguaxe. 

3 – Sing and say with me  Producción da linguaxe a través da historia, canción ou rima. 

4 – Review  Repasar a linguaxe aprendida na unidade. 

 

8. TEMPORALIZACIÓN  

 

 4º curso de E. I .    

(3 anos) 

5º curso de E. I.    

(4 anos) 

6º curso de E. I.    

(3 anos) 

SEPTEMBRO STARTER UNIT 

HELLO! 

STARTER UNIT 

HELLO! 

STARTER UNIT 

HELLO! 

OUTUBRO UNIT 1 

COLOURS!! 

HALLOWEEN 

UNIT 1 

LET´S MOVE 

HALLOWEEN 

UNIT 1 

THE 

CLASSROOM 

HALLOWEEN 

NOVEMBRO UNIT 2 

FAMILY!! 

UNIT 2 

THE BODY 

UNIT 2 

THE BODY 

DECEMBRO UNIT 3 

THE BODY 

CHRISTMAS 

UNIT 3 

COLOURS!! 

CHRISTMAS 

UNIT 3 

MEANS OF 

TRANSPORT 

CHRISTMAS 
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XANEIRO UNIT 4 

ANIMALS 

UNIT 4 

FAMILY 

UNIT 4 

THE HOUSE 

FEBREIRO UNIT 5 

PROFFESIONS 

UNIT 5 

THE PARK 

UNIT 5 

CLOTHES 

MARZO UNIT 6 

TOYS 

EASTER 

UNIT 6 

ANIMALS IN THE 

JUNGLE 

EASTER 

UNIT 6 

ANIMALS IN THE 

SEA 

EASTER 

ABRIL UNIT 7 

FOOD 

UNIT 7 

CLOTHES 

UNIT 7 

FOOD 

MAIO UNIT 8 

CLOTHES 

UNIT 8 

I LIKE FRUIT 

UNIT 8 

THE GARDEN 

XUÑO SUMMER TIME SUMMER TIME SUMMER TIME 

 

9. AVALIACIÓN 

Aínda que o enfoque principal consiste en motivar aos nenos máis que indicar 

os seus logros, o control do progreso é importante para poder facer un 

seguimento individualizado da aprendizaxe. No primeiro curso de 2º ciclo de 

infantil, como os nenos están empezando a aprender, a avaliación pódese 

basear na observación directa do seu desenvolvemento. É máis importante 

animalos a participar, premiándoos con eloxios e pequenas recompensas, 

dedicar tempo a fixar os cementos da futura aprendizaxe de idiomas con 

confianza. 

O control do progreso é unha labor continua desde o 2º curso de 2º ciclo de 

infantil. Pódese facer en calquera momento, facendo varias preguntas despois 

da hora do conto, fixándose nos nenos mentres traballan na mesa e 

observando como se desenvolven nas actividades con toda a clase. 

Pódense dividir os criterios de avaliación en dúas seccións: 
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Actividades de clase 

 Segue as instrucións de clase 

 Intenta comunicarse co profesor/ monicreques 

 Escoita e entende as cancións/rimas 

 Intenta participar nas cancións/rimas (letra, accións ou ambas cousas) 

 Pode seguir o conto 

 Participa nos xogos 

 Completa as fichas 

 Completa as manualidades con coidado 

 Responde non-verbalmente ás instrucións 

 Responde verbalmente ás instrucións 

 Recoñece o vocabulario clave da unidade e empeza a nomealo en inglés 

 

Actitude e comentarios xerais 

 Mostra interese en aprender 

 Esfórzase 

 Participa 

 Síntese seguro en clase 

 Respecta as rutinas e normas da clase 

 Desenvolve a psicomotricidade bruta 

 Desenvolve a psicomotricidade fina 

 Coopera cos compañeiros de clase 

 Escoita aos compañeiras de clase 

 Respecta as normas da vez de palabra 

 

10. ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

O principio da atención individualizada ao alumnado de esta etapa contémplase 

tamén na  língua estranxeira xa que as  realizacións dos alumnos/as serán moi 

variadas en función das súas características e estilos cognitivos de cada un de 

eles e elas. 
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A consideración da diversidade dos alumnos/as implica, nesta área, un 

tratamento metodolóxico variado. 

Ademáis, para garantizar o principio da atención á diversidade, as actividades 

son abertas e flexibles. Este tipo de actividades permite ó alumno /a alcanzar 

un sentido de logro e éxito, e progresar según o seu proprio ritmo de 

aprendizaxe.  

 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante o curso escolar empregaremos variedade de materiais e recursos 

didácticos que esperten o interese do alumnado. Ademáis do apoio do material 

curricular (Oxford University Press book), as diferentes unidades iranse 

desenvolvendo coa axuda de moitos tipos de recursos, pero sempre 

enfatizando o carácter oral e comunicativo da aprendizaxe do idioma. O 

obxectivo principal destes materiais será potenciar a familiarización dos cativos 

con sons e fonemas da lingua inglesa, para que mais adiante sexan capaces 

de reproducir e elaborar eles mismos ditos sons.  

Todos os materiais serán de produción propia, así coma sacados de diferentes 

fontes bibliográficas. Tamén utilizaremos contos e Bigbooks, Flashcards, 

Posters, xoguetes e recursos TICs que favorezcan o gusto pola aprendizaxe do 

idioma. Son de grande importancia as cancións, videos e historias relacionadas 

e debidamente seleccionadas  para o seu uso en cada unidade. 

 

12. PLANS E PROXECTOS 

 

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 de dito proxecto o departamento 

de lenguas estranxeiras( ingles) acorda: 
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- 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. 

- 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 departamento colaborará coas actividades programadas no centro, 

relacionadas coa lengua inglesa e aportando novas propostas de mellora. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

Impartiránse 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.  

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

Bilingües, contémplase a figura dos auxiliares de conversa. Este curso todavia 

non contamos con notificación acerca da adxudicación dun auxiliar de conversa 

para o curso 2016-2017. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
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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. 

 

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. 

 

13. 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, 
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sempre dentro da aula e sempre que o horario, a dispoñibilidade dos mestre e 

a secuenciación dos contidos ó permita. 

Con respecto ás 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.  

 

14. DESEÑO CURRICULAR 
 

4º CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 

Obxectivos 

STARTER 

UNIT 

HELLO! 

 Presentar e practicar os saúdos en Inglés. 

 Presentar e practicar os números do 1-3. 

 Presentar e practicar os cores roxo e azul. 

 Introducir a linguaxe e as rutinas para falar sobre o 

tempo. 

 Establecer rutinas para empezar e acabar a clase. 

 Introducir as rutinas para sentarse e recoller. 

UNIT 1 

COLOURS 

 Consolidar as linguaxes rutineiras da unidade anterior 
Hello! 

 Presentar e practicar palabras relacionadas coas 
cores. 

 Presentar e practicar os números do 1-3. 

 Practicar a linguaxe a través dun xogo e  unha 

canción. 

 Entender unha historia. 

 Explorar o valor de traballar xuntos. 

UNIT 2 

FAMILY!! 

 Consolidar as rutinas para empezar e acabar a clase. 

 Presentar e practicar as palabras relacionadas coa 

familiar. 

 Practicar a linguaxe a través dun xogo e  unha 

canción. 

 Entender unha historia. 

 Explorar o valor de adecuar aos demais. 

UNIT 3  Consolidar as rutinas para empezar e finalizar as 

sesións. 
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THE BODY  Presentar e practicar vocabulario relacionado co 

corpo. 

 Practicar a linguaxe a través dun xogo e  unha 

canción. 

 Entender unha historia. 

 Explorar o valor de ser coidadoso. 

UNIT 4 

ANIMALS 

 Consolidar as rutinas para empezar e acabar a clase. 

 Presentar e practicar as palabras relacionadas cos 

animais. 

 Practicar a linguaxe a través dun xogo e  unha 

canción. 

 Entender unha historia. 

 Explorar o valor de estar calado cando corresponde. 

UNIT 5 

PROFFESIONS 

 Practicar e consolidar a linguaxe habitual e as rutinas. 

 Practicar a linguaxe a través dun xogo e  unha 

canción. 

 Entender unha historia. 

 Aprender sobre a importancia de entender os 

sentimentos dos demais. 

 Aprender sobre diferentes profesións. 

UNIT 6 

TOYS 

 Familiarizarse co vocabulario relacionado cos 

xoguetes. 

 Practicar e consolidar o linguaxe habitual e as rutinas. 

 Practicar o linguaxe a través de un xogo e  unha 

canción. 

 Entender unha historia. 

 Practicar a pronunciación de palabras co son th 

(sonora), th, ai, ee, oa. 

 Aprender sobre a importancia de apreciar as 

diferencias de os demais. 

UNIT 7 

FOOD 

 Practicar e consolidar a linguaxe habitual e as rutinas. 

 Practicar a linguaxe a través dun xogo e  unha 

canción. 

 Introducir vocabulario relacionado coa comida. 

 Ler e entender unha historia. 

 Explorar o valor de ser limpo e ordeado. 

 Aprender sobre a comida saudable 

UNIT 8 

CLOTHES 

 Practicar e consolidar a linguaxe habitual e as rutinas. 

 Practicar a linguaxe a través dun xogo e  unha 

canción. 

 Introducir novas palabras en inglés relacionadas coa 

roupa. 
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 Entender unha historia. 

 Aprender sobre a importancia de compartir. 

 

Secuenciación de contidos 

STARTER 

UNIT 

HELLO 

Vocabulario:  me, Hello! Goodbye! Yes, No, sunny, rainy, 

cloudy, red, blue, one, two, three, . 

Estruturas: What’s the weather like? Count with me. 

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language. 

UNIT 1 

COLOURS 

Vocabulario: red, blue, yellow, green. 

Estruturas: It’s…   

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language. 

UNIT 2 

FAMILY 

Vocabulario: mummy, daddy, brother, sister. 

Estruturas: I want my…  

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language; Unit 1 language. 

UNIT 3 

THE BODY 

Vocabulario: head, body, arms, legs. 

Estruturas: Look at me…  

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language; Units 1–2 language. 

UNIT 4 

ANIMALS 

Vocabulario: tortoise, dog, rabbit, fish. 

Estruturas: Be quiet!  

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language; Units 1–3 language. 

UNIT 5 

PROFFESIONS 

Vocabulario: Postman, doctor, teacher, cleaner. 

Estruturas:  They see/ We see... 

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language; Units 1–4 language. 
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UNIT 6 

TOYS 

Vocabulario: Teddy, car, doll, dinosaur. 

Estruturas: Can I have...? 

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language; units 1-5 language. 

UNIT 7 

FOOD 

Vocabulario: bread, milk, apple, eggs. 

Estruturas:  I need... 

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language; Units 1-6 language. 

UNIT 8 

CLOTHES 

Vocabulario:  dress, shorts, hat, T-shirt. 

Estruturas:  I´m wearing.... 

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language; Units 1–7 language. 

 

Criterios de avaliación 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil ( 3 anos) a avaliación é continua. Os 

criterios de avaliación son os seguintes: 

 Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Participan cantando as cancións de cada unidade unidade. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades 

de pre-escritura.  

 Completan as actividades de manualidades. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coas cores. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coa familia. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado as partes do corpo. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado cos animais. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coas profesións. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coa comida. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coas prendas de vestir. 
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Festivals 

 OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

HALLOWEEN -Practicar e 

consolidar a linguaxe 

habitual e as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado coa 

celebración de 

Halloween. 

 

-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

Vocabulario: 

halloween, 

pumpkin, ghost, 

scary 

Estruturas: happy 

Halloween!!  

 Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

language; Units 1– 

language 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
 
-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e 
nomean o vocabulario 
relacionado co tema. 

CHRISTMAS -Practicar e 

consolidar a linguaxe 

habitual e as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado coa 

celebración da 

Navidadee. 

 

-Aprender unha 

canción. 

 

Vocabulario: 

Christmas tree, 

present, Father 

Christmas. 

Estruturas: happy 

Christmas! 

Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

language; Units 1–2 

language 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
 
-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
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-Realizar unha 

manualidade. 

 
-Recoñecen e 
nomean o vocabulario 
relacionado co tema. 

EASTER -Practicar e 

consolidar a linguaxe 

habitual e as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado coa 

celebración de 

Easter. 

 

-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

Vocabulario: Easter, 

bunny, egg 

Estruturas:happy 

easter! 

Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

language; Units 1–2 

language 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
 
-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e 
nomean o vocabulario 
relacionado co tema. 

SUMMER -Practicar e 

consolidar a linguaxe 

habitual e as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado co 

verán. 

 

-Aprender unha 

canción. 

Realizar unha 

manualidade. 

Vocabulario beach, 

towel, bucket. 

Estruturas:happy 

holidays! 

Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

Language; Units 1-8 

language. 

 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
 
-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e 
nomean o vocabulario 
relacionado co tema. 
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5º CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS) 

Obxectivos 

STARTER 

UNIT 

HELLO! 

 Presentar e practicar saúdos e presentacións en 

inglés. 

 Introducir vocabulario relacionado co tempo. 

 Presentar e practicar vocabulario relacionado cos 

números. 

 Presentar e practicar a linguaxe relacionada con 

aniversarios e celebracións. 

 Introducir vocabulario das cores. 

 Establecer rutinas para empezar e acabar a clase. 

UNIT 1 

LET´S MOVE 

  Consolidar a linguaxe rutinaria da unidade anterior, 
Hello! e establecer as rutinas de comezo e 
finalización da sesión. 

 Introducir aos alumnos vocabulario de accións en 
Inglés. 

 Practicar o vocabulario cun xogo e unha canción. 

 Entender unha historia. 

 Explorar o valor da unión e a oportunidade. 

UNIT 2 

THE BODY 

 Practicar o linguaxe rutinario. 

 Iintroducir aos alumnos palabras, en inglés, 

relacionadas con partes da cara. 

 Practicar o vocabulario cun xogo e unha canción 

 Entender unha historia. 

 Explorar o valor de ser amable 

UNIT 3 

COLOURS!! 

 Practicar a linguaxe rutinaria. 

 Introducir aos alumnos vocabulario, en inglés, 

relacionado coas cores. 

 Practicar o vocabulario cun xogo e unha canción 

 Entender unha historia. 

 Establecer o valor de ser ordeado. 

UNIT 4 

FAMILY 

 Practicar a linguaxe rutinaria. 

 Introducir vocabulario da familia en inglés. 

 Practicar o vocabulario cun xogo e unha canción 

 Entender unha historia. 

 Explorar o valor de traballar en equipo.  

UNIT 5 

THE PARK 

 Practicar o linguaxe habitual. 

 Practicar o linguaxe a través de un xogo e  unha 

canción. 

 Ler e entender unha historia. 
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 Aprender sobre a importancia de axudar a alguén que 

o necesite. 

 Aprender sobre diferentes instrumentos musicais. 

 Descubrir unha actividade que se nos da ben.  

UNIT 6 

ANIMALS IN 

THE JUNGLE 

 Familiarizarse co vocabulario relacionado con 

animais. 

 Practicar a linguaxe cotián. 

 Ler e entender unha historia. 

 Aprender sobre a importancia de ser pacientes. 

 Falar sobre animais e os lugares onde viven. 

UNIT 7 

CLOTHES 

 Practicar o linguaxe habitual. 

 Introducir vocabulario relacionado coas prendas de 

vestir.  

 Ler e entender unha historia. 

 Explorar o valor de ser amable cos demais. 

UNIT 8 

I LIKE FRUIT 

 Practicar a linguaxe habitual. 

 Introducir novas palabras en inglés relacionadas coa 

froita. 

 Ler e entender unha historia. 

 Aprender sobre a importancia de compartir. 

 

Secuenciación de contidos 

STARTER 

UNIT 

HELLO! 

Vocabulario:  Mouse, Daisy, Robin, boy, girl, sunny, winde, 

rainy, cloudy, yellow, red, green, blue, one, two, three, four, 

five, six 

Estruturas: what’s your name? What’s the weather like? 

What colour it is? happy Birthday, How old are you? 

UNIT 1 

LET´S MOVE 

Vocabulario: dance, clap, point, sit down, stand up, wave. 

Estruturas: Let’s, We’re strong!  

Repaso: Look! dressing up box, routine language; greetings; 

weather; colours; numbers; birthdays; Hello! language.  

UNIT 2 

THE BODY 

Vocabulario: ears, nose, eyes, mouth, sad, happy. 

Estruturas: it’s got... 

Repaso: routine language, greetings; weather; colours; 

numbers; birthdays; Hello! language. 
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UNIT 3 

COLOURS!! 

Vocabulario: pink, gree, orange, brown, black, white. 

Estruturas: It’s (a)….  

Repaso: routine language; greetings; weather; colours; 

numbers; birthdays; Hello! Language; Units 1 and 2 

language. 

UNIT 4 

FAMILY 

Vocabulario: pink, gree, orange, brown, black, white. 

Estruturas: It’s (a)….  

Repaso: routine language; greetings; weather; colours; 

numbers; birthdays; Hello! Language; Units 1 and 2 

language. 

UNIT 5 

THE PARK 

Vocabulario: Slide, swing, climbing frame, bike, scooter, 

trampoline. 

Estruturas:  Is it (a) …? 

Repaso: routine language; greetings; weather; colours; 

numbers; birthdays; Hello! language; Units 1–4 language 

UNIT 6 

ANIMALS IN 

THE JUNGLE 

Vocabulario: snake, crocodile, monkey, parrot, lion, 

elephant. 

Estruturas: I can see (a) 

Repaso: routine language; greetings; weather; colours; 

numbers; birthdays; Hello! language; units 1-5 language. 

UNIT 7 

CLOTHES 

Vocabulario:  hat, shoes, coat, dress, shorts,, T-shirt. 

Estruturas:  I´m wearing....put on/take of 

Repaso: routine language; colours; numbers; Hello! 

language; Units 1–7 language. 

UNIT 8 

I LIKE FRUIT 

Vocabulario:  apples, pears, oranges, bananas, cherries, 

strawberries. 

Estruturas:  I like … 

Repaso: routine language; greetings; weather; colours; 

numbers; birthdays; Hello! language; Units 1–7 language. 

 

Criterios de avaliación 
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No segundo curso de 2º ciclo de infantil ( 4 anos) a avaliación é continua. Os 

criterios de avaliación son os seguintes: 

 Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Participan cantando as cancións de cada unidade. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades 

de pre-escritura.  

 Completan as actividades de manualidades. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coas accións. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coas partes do corpo. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coas cores 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coa familia. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado cos xogos. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado cos animais e o hábitat 

que habitan. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coa roupa. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coa comida e a bebida. 

 

Festivals 

 OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

HALLOWEEN -Practicar e 

consolidar a linguaxe 

habitual e as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado coa 

celebración de 

Halloween. 

Vocabulario: 

halloween, 

pumpkin, ghost, 

scary, bat. 

Estruturas: happy 

Halloween!!  

 Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

language; Units 1– 

language 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
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-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

 
-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e 
nomean o 
vocabulario 
relacionado co tema. 

CHRISTMAS -Practicar e 

consolidar a linguaxe 

habitual e as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado coa 

celebración da 

Navidades. 

 

-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

Vocabulario:. Happy 

Christmas! 

Christmas tree, 

present, card, 

stocking 

Estruturas: happy 

Christmas! 

Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

language; Units 1–2 

language 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
 
-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e 
nomean o 
vocabulario 
relacionado co tema. 

EASTER -Practicar e 

consolidar a linguaxe 

habitual e as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado coa 

celebración de 

Easter. 

 

Vocabulario: Easter, 

bunny, egg, chick 

Estruturas:happy 

easter! 

Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

language; Units 1–2 

language 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
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-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e 
nomean o 
vocabulario 
relacionado co tema. 

SUMMER -Practicar e 

consolidar a linguaxe 

habitual e as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado co 

verán. 

 

-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

Vocabulario Happy 

holidays! sun hat, 

sun cream, bag, 

water, summer 

Estruturas:happy 

holidays! 

Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

Language; Units 1-8 

language. 

 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
 
-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e 
nomean o 
vocabulario 
relacionado co tema. 

 

6º CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS) 

Obxectivos 

STARTER UNIT 

HELLO! 

 Presentar e practicar os saúdos en Inglés. 

 Introducir o vocabulario dos días da semana 

 Presentar e practicar o vocabulario dos cores, os 

números e o tempo. 

 Establecer rutinas para empezar e acabar a clase. 

UNIT 1 

THE CLASSROOM 

 Consolidar as linguaxes rutinarias da unidade 
anterior Hello! E establecer as rutinas de clase 
relacionadas con saúdos e despedidas. 

 Presentar e practicar palabras relacionadas cos 
obxectos de clase. 
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 Practicar o vocabulario cun xogo e unha canción 

 Entender unha historia. 

 Explorar o valor dun acercamiento positivo e 

entusiasta no aprendizaxe. 

UNIT 2 

THE BODY 

 Practicar a linguaxe rutinaria. 

 Introducir aos alumnos palabras relacionadas con 

partes do corpo. 

 Practicar o vocabulario cun xogo e unha canción 

 Entender unha historia. 

 Explorar o valor de ser positivo cando te encontras 

con pequenos contratempos. 

UNIT 3 

MEANS OF 

TRANSPORT 

 Practicar a linguaxe rutinaria. 

 Introducir aos alumnos vocabulario, en inglés, 

relacionado cos vehículos. 

 Practicar o vocabulario cun xogo e unha canción 

 Entender unha historia 

 Establecer o valor de ser xeneroso. 

UNIT 4 

THE HOUSE 

 Practicar a linguaxe rutinario. 

 Introducir vocabulario da casa e da familia en 

inglés. 

 Practicar o vocabulario cun xogo e unha canción 

 Entender unha historia 

 Explorar o valor de intentar dar o mellor dun 

mesmo.   

UNIT 5 

CLOTHES 

 Practicar a linguaxe habitual. 

 Practicar a linguaxe a través dun xogo e  unha 

canción. 

 Aprender vocabulario relacionado coas prendas de 

vestir, as estaciones e as verduras. 

 Ler e entender unha historia. 

 Aprender sobre a importancia de axudar a alguen 

que o necesite. 

UNIT 6 

ANIMALS IN THE 

SEA 

 Practicar a linguaxe habitual. 

 Practicar a linguaxe a través dun xogo e  unha 

canción. 

 Aprender vocabulario relacionado co mar. 

 Ler e entender unha historia. 

 Aprender sobre a importancia de traballar en 

grupo. 

UNIT 7  Practicar a linguaxe habitual. 

 Practicar a linguaxe a través de un xogo e  unha 
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FOOD canción. 

 Aprender vocabulario relacionado coa comida. 

 Ler e entender unha historia. 

 Aprender sobre a importancia de ser paciente e 

educado. 

UNIT 8 

THE GARDEN 

 Practicar a linguaxe habitual. 

 Practicar a linguaxe a través de un xogo e  unha 

canción. 

 Aprender vocabulario relacionado cos diferentes 

elementos que se encontran en un xardín. 

 Ler e entender unha historia. 

 Aprender sobre a importancia de coidar o entorno. 

 

Secuenciación de contidos 

STARTER UNIT 

HELLO! 

Vocabulario: One, two, three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday. Purple, green, yellow, red, 

pink, brown, black, gree, orange, blue. Apples, flowers, 

pears, birds. 

Estruturas: What’s the weather like? What’s your name? 

How are you? (I’m fine). What day is it?, Let’s count. 

What (colour) is it? 

UNIT 1 

THE CLASSROOM 

Vocabulario: pencil, book, rubber, scissors, glue, 
crayons. 

Estruturas: I’ve got…  

Repaso: routine language; greetings; weather; feelings; 
colours; numbers; birthdays; Hello! Language. 

UNIT 2 

THE BODY 

Vocabulario: arms, head, body, legs, feet, hands. 

Estruturas: Look at... 

Repaso: routine language; greetings; weather; feelings; 

colours; numbers; birthdays; Hello! language; Unit 1 

language. 

UNIT 3 

MEANS OF 

TRANSPORT 

Vocabulario: bus, taxi, car, plane, train, boat. 

Estruturas: let’s go by… 

Repaso: routine language; greetings; weather; feelings; 
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colours; numbers; birthdays; Hello! language; Units 1–2 

language 

UNIT 4 

THE HOUSE 

Vocabulario: house, roof, floor, window, door, walls. 

Estruturas: Don’t forget the…  

Repaso: routine language; greetings; weather; feelings; 

colours; numbers; birthdays; Hello! language; Units 1–3 

language 

UNIT 5 

CLOTHES 

Vocabulario: Jumper, trousers, hat, boots, socks, gloves. 

Estruturas:  Put on (your)...Take of(your)… 

Repaso: routine language; greetings; weather; colours; 

numbers; birthdays; Hello! language; Units 1–4 language 

UNIT 6 

ANIMALS IN THE 

SEA 

Vocabulario: Turtle, fish, seahorse, shark, octopus, crab. 

Estruturas:  There´s a... 

Repaso: routine language; greetings; weather; colours; 

numbers; birthdays; Hello! language; Units 1–5 language 

UNIT 7 

FOOD 

Vocabulario: Bread, cheese, butter, ham, egg, salad. 

Estruturas:  Give me some... ; What´s for...? 

Repaso: routine language; greetings; weather; colours; 

numbers; birthdays; Hello! language; Units 1–6 

language. 

UNIT 8 

THE GARDEN 

Vocabulario: Pond, grass, path, leaves, flowers, bench; 

Butterfly, caterpillar, cocoon; Ladybird, ant, spider. 

Estruturas:  In/on; What have you found? 

Repaso: routine language; greetings; weather; feelings; 

colours; numbers; birthdays; Hello! language; Units 1–7 

language 

 

Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil ( 5 anos) a avaliación é continua. Os 

criterios de avaliación son os seguintes: 
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 Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Participan cantando as cancións de cada unidade. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades 

de pre-escritura.  

 Completan as actividades de manualidades. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coas cores. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado cos obxectos da clase. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coas partes do corpo. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado cos vehículos. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coa  casa e a familia. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado coas prendas de vestir 

e as verduras. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado co mar, os animais e as 

accións relacionadas con este. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado cos alimentos. 

 Recoñecen e nomean o vocabulario relacionado co xardín. 

 

Festivais 

 OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

HALLOWEEN -Practicar e 

consolidar a 

linguaxe habitual e 

as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado coa 

celebración de 

Vocabulario: 

halloween, 

pumpkin, ghost, 

scary, bat, vampire, 

trick or  treat. 

Estruturas: happy 

Halloween!!  

 Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

language; Units 1– 

language 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
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Halloween. 

 

-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e nomean 
o vocabulario 
relacionado co tema. 

CHRISTMAS -Practicar e 

consolidar a 

linguaxe habitual e 

as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado coa 

celebración da 

Navidadee. 

 

-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

Vocabulario:. , 

Father Christmas, 

bell, reindeer; 

Happy Christmas! 

Christmas tree, 

present, 

Estruturas: happy 

Christmas! 

Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

language; Units 1–

2 language 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
 
-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e nomean 
o vocabulario 
relacionado co tema. 

EASTER -Practicar e 

consolidar a 

linguaxe habitual e 

as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado coa 

celebración de 

Easter. 

Vocabulario: 

Easter, bunny, egg, 

chick, easter egg 

hunt. 

Estruturas:happy 

easter! 

Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

language; Units 1–

2 language 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
-Completan as 
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-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e nomean 
o vocabulario 
relacionado co tema. 

SUMMER -Practicar e 

consolidar a 

linguaxe habitual e 

as rutinas. 

 

-Practicar a linguaxe 

a través dun xogo e  

unha canción. 

 

-Presentar 

vocabulario 

relacionado co 

verán. 

 

-Aprender unha 

canción. 

 

-Realizar unha 

manualidade. 

Vocabulario: 

Cakes, flags, 

parade, queen; 

Happy holidays!  

Estruturas:happy 

holidays! 

Repaso: routine 

language; colours; 

numbers; Hello! 

Language; Units 1-

8 language. 

 

-Os nenos 
acostúmanse ás 
rutinas da clase de 
inglés. 
 
-Participan cantando 
as cancións  
 
-Escoitan para obter 
información 
específica. 
 
-Responden verbal e 
non-verbalmente a 
instrucións. 
 
-Completan as 
actividades de 
manualidades. 
 
-Recoñecen e nomean 
o vocabulario 
relacionado co tema. 

 

 

 


