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1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

As linguas son instrumentos de comunicación e de coñecemento, vehículo dos sistemas de valores e das expresións culturaise factor 

determinante da identidade dos pobos e das persoas.Coa lingua somos quen de expresar sentimentos e emocións, interactuamos co medio, 

creamos culturas e facemos que estas pervivan a través dos tempos. 

 

No mundo actual, cada vez máis globalizado, a aprendizaxe das linguas estranxeiras constitúe unha necesidade e unha posibilidade ilimitada 

de achegamento, por unha parte, á información, ao coñecemento e ás tecnoloxías e, pola outra, a distintas formas e estilos de vida e 

maneiras de pensar de diferentes culturas. 

 

As esixenciase necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito escolar, preparando aos alumnos e alumnas 

para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe ao tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. 

 

O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do coñecemento doutras linguas 

comunitarias.Seguindo as indicacións do Consello de Europa no Marco Común Europeo de Referencia, a aprendizaxe das linguas 

estranxeiras e a súa certificación organízanse nunha serie de niveis comúns ordenados en graos de competencias lingüísticas 

progresivamente máis amplos e ligados a distintos contextos sociais de uso da competencia comunicativa. Será, pois, a etapa de 

educación primaria a que inicie esta andaina.  

Cara ao dominio pleno da competencia comunicativa nas linguas estranxeiras. Este alumnado accede á Educación Primaria cunha certa 

experiencia e familiarización coa devandita lingua dado que na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua 

estranxeira faise a partir do segundo ciclo de Educación Infantil. 

O currículo nesta etapa, se ben inicialmente dá prioridade as actividades lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros cursos, establece 

gradualmente a aprendizaxe doutras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral e escrita, eficaz e 
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contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propias destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da información non pode deixar de lado as tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC).Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento das habilidades lingüístico –

comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías.A utilización das TIC 

posibilita o acceso a información sobre outras culturas e os seus costumes 

,reafirma as destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía correcta e estimula a aprendizaxe 

autónoma. 

 

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que aínda que se presentan separados. 

Para maior claridade, deben ser entendidos como inseparables na práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 

O bloque 1.Comprensión de textos orais recolle diversos aspectos da comprensión oral. Nel abórdanse estratexias comunicativas 

necesarias para comprender en contextos reais ou simulados como pode ser a activación dos coñecementos previos, a partir de 

ilustracións, da mímica e das preguntas e establece variedade de contextos de comunicación. 

 O bloque 2 Produción de textos orais aborda o desenvolvemento de habilidades de produción oral. A súa finalidade é dotar aos alumnos e 

alumnas de estratexias e destrezas comunicativas para falar de si mesmo/a pedir e dar información e progresivamente describir, explicar, 

relatar, dar ideas e preguntar. 

O bloque 3 Comprensión de textos escritos céntrase en aspectos da comprensión escrita. A adquisición das destrezas lectoras 

necesarias, a descodificación do texto e lectura funcional, desenvólvense progresivamente nos distintos cursos para que o alumnado 

poida adquirir os coñecementos e habilidades que lle permitan un dominio progresivo de comprensión da lingua escrita. 

O bloque 4 Produción de textos escritos expón o desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do afianzamento da 

expresión oral. 
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O bloque 5 Coñecemento da lingua e consciencia intercultural enumera as función, nocións e elementos e estruturas lingüísticas que 

van posibilitar o uso reflexivo da lingua para comprender e interactuar en diferentes situación de comunicación así como elementos 

sociolingüísticos e culturais que condicionan as persoas falantes da lingua estranxeira. 

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe están organizados dentro dos cinco bloques e o seu tratamento ten que 

ser abordado desde unha óptica competencial. 

Desde o punto de vista metodolóxico o ensino das linguas estranxeiras enmarcarase en enfoques comunicativos e cun tratamento 

globalizado das actividades ou destrezas lingüísticas, facendo fincapé durante toda a etapa na comunicación oral e na consciencia 

intercultural. 

Finalmente, cómpre ter en conta no actual contexto educativo galego a implantación da rede de centros docentes plurilingües e nos centros 
con sección bilingües. Isto supón a necesidade dunha estreita coordinación entre o profesorado que imparte lingua estranxeira e o que a 
utiliza como instrumento de ensino doutras áreas curriculares. 

A normativa na que se basea o funcionamento da educación infantil e primaria encóntrase recollida na Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, 

que ten como obxectivo fundamental, entre outros, proporcionar unha educación de calidade a todos os cidadáns de ambos sexos, en todos 

os niveis do sistema educativo, para o cal se necesita a colaboración de todos os compoñentes da comunidade educativa. 

Encóntrase no marco de: 

l Decreto 105/2014 do 4 de setembro polo que se establece o currículo de educación primaria. 

l Decreto 374/1996, polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas de Educación Infantil e Primaria. 

l  Orde do 22 de xullo de 1997; pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil 

e Colexios de Educación Primaria. 

l Orde do 23 de novembro de 2007, pola que se regula a avaliación na Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 



6 
 

O colexio acolle principalmente ao alumnado das 7 parroquias que conforman o concello de San Sadurniño: Bardaos, Ferreira, Igrexafeita, 

Lamas, Naraío, Santa María do Monte e o propio San Sadurniño. 

Esta programación docente está pensada para desenvolverse no CPI de San Sadurniño con alumnado de 6º curso de Educación 

Primaria. O colexio conta con 3 unidades de Educación Infantil, 10 unidades de Educación Primaria e 6 unidades de Educación 

Secundaria Obrigatoria. 

Ten una xornada mixta con 3 sesións exclusivamente de mañá e dúas tamén con una sesión de tarde cada unha.  

 

A aula de 6º de primaria conta con dous grupos: 

1- O grupo A formado por 18 estudantes: 9 alumnos e 9 alumnas. 

2- O grupo B formado por 19 estudantes: 10 alumnos e 9 alumnas.  

O CPI de San Sadurniño atópase situado nun extremo da comarca de Ferrolterra, no norte da provincia de A Coruña e a uns 60 km da 

capital. A vila limita con Narón e Neda polo oeste, con Valdoviño polo norte, con Moeche e As Somozas polo leste e con A Capela e As 

Pontes de García Rodríguez polo sur. O colexio acolle principalmente ao alumnado das 7 parroquias que conforman o concello de San 

Sadurniño: Bardaos, Ferreira, Igrexafeita, Lamas, Naraío, Santa María do Monte e o propio San Sadurniño. 

San Sadurniño ocupa un fértil val, o que forma o Río Grande de Xubia. Contra o sur, sobre o estreito val do Río Castro, érguense os máis 

elevados montes que van dar na Serra do Forgoselo. Nestes montes, terra de lobos, críanse cabalos en estados salvaxes. Hai séculos, 

San Sadurniño era o núcleo administrativo da comarca. Hoxe en día desenvólvese na zona unha industria madereira que fabrica 

distintos tipos de taboeiros, que convive con outras industrias e negocios máis pequenos de tipo familiar. Na vila tamén se desenvolve o 

proxecto do Banco de Terras de Galicia (Bantegal) que foi creado no 2007 pola Consellaría do Medio Rural para evitar o abandono da 

superficie agraria útil. 
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2.- METODOLOXÍA XERAL E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 
 

A introdución temperá de linguas estranxeiras ou adicionais debe ser entendida en relación co contexto educativo en que ten lugar. Para o 

alumnado de Educación Primaria da Comunidade Autónoma de Galicia, o inglés é a terceira lingua dentro do seu sistema de educación 

bilingüe. O modelo de introdución do inglés en 6º de Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia engade o inglés ás dúas linguas 

ambientais en 3 periodos semanais A estratexia metodolóxica basearse no principio da aprendizaxe para a lingua extranxeira dentro dun 

enfoque comunicativo. 
 

O alumnado vai ser quen constrúa a súa aprendizaxe lingüística coa axuda e mediación da profesora ou profesor, da contorna, das 

compañeiras e compañeiros, etc (sempre que sexa posible). Isto supón que a lingua deberá practicarse en contextos comunicativos 
reais e funcionais nos cales o alumnado poida implicarse e participe activamente nun clima de intercambio. É necesario crear un 

ambiente no que o alumnado sinta pracer por escoitar e participar, evitando o risco de que se canse ou se inhiba. Para que a súa 

participación sexa comprensiva é necesario aproveitar experiencias significativas, rutinas, imaxes, personaxes de ficción dos debuxos 
animados ou contos, cancións, etc., tendo en conta que, na educación primaria os aspectos afectivos e de relación adquiren un relevo 
especial, polo que é imprescindible a creación dun ambiente cálido, acolledor e seguro, no cal o alumnado se sinta querido e confiado para 

poder afrontar as novas aprendizaxes. Sen dúbida, é necesario potenciar o maior número de ocasións para usar a lingua, aproveitando 
as rutinas e a vida da aula, pois a aprendizaxe prodúcese e xeneralízase co seu uso. 

 

Desde esta metodoloxía a énfase recae na significatividade das tarefas, na resolución de problemas, na experimentación e no 
aprender facendo. Á hora de planificar as actividades teranse en conta os diferentes tipos de contidos e procurarase que a súa construción 
progresiva se faga desde a actuación da nena e do neno, arredor de problemas e situacións concretas en que poida encontrar sentido 
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porque conecten cos seus intereses e motivacións. Deben iniciarse na aprendizaxe da nova lingua a través da imitación e repetición de 
sons, palabras e enunciados significativos sempre cunha intención lúdica reparando que, na educación infantil, no xogo conflúen, por 

unha parte, o carácter motivador e, por outra, importantes posibilidades para que a nena e o neno establezan relacións significativas, ao 

mesmo tempo que o profesorado pode organizar contidos diversos e sempre con carácter global. A comprensión e a expresión oral 
deben ser o punto de partida para o ensino da primeira lingua estranxeira, que o alumnado ten que aprender de maneira natural e a 

través do xogo, escoitando, practicando e participando o maior tempo posible coa primeira lingua estranxeira. As destrezas básicas 
desenvolvidas serán as receptivas e darase prioridade ao uso comunicativo e funcional da lingua. Insistirase no uso do idioma, é dicir, 

na posibilidade do falante de comunicar unha mensaxe. Por iso, os erros consideraranse parte natural do proceso de aprendizaxe e, 

como tales, serán tratados de xeito didáctico e como fonte de coñecementos. A aprendizaxe da nova lingua será intuitiva, polo que se lle 

presentarán ao alumnado mensaxes reais ou adaptadas vinculadas aos seus intereses: producións multimedia coas que teñan que 
interaccionar, fotografías, contos, dramatizacións, cancións, xogos, etc. 

 
A variedade de producións ou modelos presentados será fundamental, non só para manter a motivación, senón tamén para atender as 

diferenzas de nivel, de desenvolvemento e de formas de aprender. Estableceranse unhas rutinas como marco de referencia para 

desenvolver as actividades que se van realizar durante as sesións, posto que os nenos e nenas se senten máis seguros cando coñecen o 

ambiente en que se moven. As actividades que se realicen deben ser atractivas para as nenas e nenos, facendo que se sintan 

integrados ao tempo que intenten potenciar as súas destrezas orais. A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, 
inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. 

 

Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante o 

desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real. 
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3.-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
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PLEB3.2.       
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Compre
n de 
informac
i ón 
esencial 
e 
localiza 
informac
i ón 
específi
c a en 
material 
informati 
vo 
sinxelo 
como 
menÚS, 
horarios, 
catálogo 
s, listas 
de 
prezos, 
anuncio
s, guías 
telefónic 
as, 
publicid
a de, 
folletos 
turísticos
, 
program
a s 
culturai
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s ou de 
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PLEB3.4. 
Compre
n de o 
esencial 
e os 
puntos 
principai
s de 
noticias 
breves e 
artigos 
de 
revistas 
para 
mozas e 
mozos 
que 
traten 
temas 
que lle 
sexan 
familiare
s 
ou 
sexan 
doseu 
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interese 
(deporte
s 
, grupos 
musicais
, xogos 
de 
ordenad
or 
). 
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PLEB3.5. 
Compre
n de o 
esencial 
de 
historias 
breves 
e ben 
estrutur
a das e 
identific
a os e 
as 
persona
x es 
principai
s 
, a 
condició
n de que 
a imaxe 
e a 
acción 
conduza
n gran 
parte do 
argumen
t o 
(lecturas 
adaptad
a 
s, 
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cómics 
etc.). 

      

PLEB4.1. 
Complet
a un 
breve 
formulari
o ou 
unha 
ficha cos 
seus 
datos 
persoais 
(por 
exemplo, 
para 
rexistrar
s e nas 
redes 
sociai
s, 
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para 
abrir 
unha 
conta de 
correo 
electróni
c o etc.). 
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PLEB4.2. 
Escribe 
correspo
n dencia 
persoal 
breve e 
simple 
(mensax
e s, notas, 
postais, 
correos, 
chats ou 
SMS) na 
que   dá 
as 
grazas, 
felicita a 
alguén, 
faiunha 
invitación
, dá 
instrución
s 
, ou fala 
de si 
mesmo/
a e da 
sÚa 
contorna 
inmediat 
a 
(familia, 
amigos e 
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amigas, 
afeccións 
, 
actividad 
es 
cotiás, 
obxectos 
e 
lugares) 
e fai 
pregunta
s 
relativas 
a estes 
temas. 
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4.- OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 

l Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de 

confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor. 

l Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 

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

l Adquirir en polo menos unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 

mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

l Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación desenvolvendo un espírito crítico 

ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

 

  

5- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN 

 
2º Grao mínimo de consecución para superar a materia 3º Procedementos e instrumentos de avaliación 

(Suxeitos a cambios, tendo en conta o carácter aberto e flexible da programación). 
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� ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA. INGLÉS SEXTO CURSO 

� BLOQUE 1 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

� Contidos � Criterios 
avaliació n 

d 
e 

� Estándares 
aprendizax e 

Tempor a 
� 
lizaci 
ón 

� Grao 
míni 

mo de 
consecució n 
de 

c 
ada 
estándar 

� B1.1. 
Estratexias de 
comprensión: 

� B1.1. 
Identificar o 
sentido xeral, a 

� PLEB1.1. 
Compr 

ende 
1º,2
º, 3º 

Comprende a 
idea principal 
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Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa 
e tema. 
Identificación     do    tipo 

textual, 

información esencial 
e os puntos 
principais en textos 
orais moi breves e 
sinxelos en lingua 
estándar, con 
estruturas simples e 
léxico 

esencial de 
anuncios 
publicitarios
 sob
re produtos       
que       lle 
interesan (xogos, 
ordenadores, CD etc.). 

Trime
str e 

de textos
 orais 
despois 
 de 
escoitalos varias 
veces e con 
apoio da 
profesora. 

 adaptando a
 comprensión 

ao  de uso moi frecuente, 
� PLEB1.2. 

Com
pr ende mensaxes 
e anuncios 
públicos que 
conteñan 
instrucións, 
indicacións ou 
outro tipo de 
información (por 
exemplo, 
números, prezos, 
horarios, nunha 
estación ou nuns 
grandes 
almacéns). 

 
1º,2º
, 3º 
Tri
me 
stre 

� Comprende 
mensaxes
 qu
e conteñen 

infor
m ación despois
 de escoitar 
varias veces e
 con 
 axuda
 de imaxes e 
cunha clara 
referencia 
contextual. 

Distinción de 
tipos de 
comprensión 

 articulados con 
claridade e 
lentamente e 
transmitidos 

(sentido xeral, información  de viva voz ou por 
medios 

esencial, puntos principais).  técnicos, sobre temas 
Formulación de hipótese 
sobre  habituais e concretos 

contido e contexto.  relacionados coas 
propias 

Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos
 significati
vos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 experien 
cias, necesidades e 
intereses en 
contextos cotiáns 
predicibles ou 
relativos a áreas de 
necesidade 
inmediata nos 
ámbitos persoal, 
público e educativo, 
sempre que as 
condicións 

� PLEB1.3. 
Entende o que se 

lle di en 
transaccións 

1º,2º
, 3º 
Tri
me 

� Entende a 
maioría das 
veces o que se 
lle di en 

Reformulación de 
hipóteses a 
partir da comprensión 
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de novos elementos. acústicas sexan 
boas e non 
distorsionen a 

habituais
 sinxel

as (instruc 
ións,
 indicació
ns, peticións, 
avisos). 

stre transaccións 
 

habitu 
ais

 si
nxel
as 
(instr
u 

cións, indicacións, 
 

petició 
ns, avisos). 

� B1.2. Patróns
 sonoros,   mensaxe, que  se  

poida  

 acentuais,
 rítmicos e de   volver escoitar o 

devandito  
 entoación: interese

 pola   ou pedir confirmación 
e  

 pronuncia coidada, polo 
ritmo,   conte con apoio visual 

ou  
 pola entoación e

 pola   cunha clara referencia  
 acentuación   

adecuadas,   tanto   contextual.  

 nas participacións 
orais como  � B1.2. Coñecer  e  

saber  

� PLEB1.4. 
Identifica o tema 
dunha conversa 
cotiá predicible 
que ten lugar na 
súa presenza (por 
exemplo, nunha 
tenda, nun tren). 

   
 nas imitacións,  

recitacións  e   aplicar as estratexias 1º,2º, � Identifi
ca 

algunh
a 

 dramatizacións.   básicas máis  
adecuadas 

3º  parte do tema 
dunha 

    para a  comprensión  
do 

Trime  convers
a 

cotiá 

    sentido xeral, a 
información 

stre  predicibl
e 

que 
ten 

    esencial ou os
 puntos   lugar na súa 

    principais do texto.   presenz
a 

(por 

       exempl
o, 

nunha 
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 � B1.3. Utilizar as 
indicacións do 
contexto e da 
información contida 
no texto para 
facerse unha idea 
dos significados 
probables de 

  tenda, nun tren). 

� PLEB1.5. Entende 
a información 
esencial en 
conversas breves 
e sinxelas nas que 
participa, que 
traten sobre temas 
familiares como, 

1º,2º
. 3º 
Tri
me 
stre 

�  Entende a 
información 
esencial en 
 conversas 
breves e 
sinxelas nas 
que participa, 
que traten 
sobre temas 
familiares como, 
por 
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 palabras e 
expresións que se 
descoñecen. 

� B1.4. Discriminar 
patróns sonoros,
 acentu
ais, rítmicos e de 
entoación básicos e 
recoñecer os 
significados e 
intencións 
comunicativas 

x
 erais relacionados 
con estes. 

por exemplo, un 
mesmo, a familia, 
a escola, o tempo 
libre, a descrición 
dun obxecto ou un 
lugar. 

 exemplo, un 
mesmo, a 
familia, a 
escola, o tempo 
libre, a 
descrición
 du
n 
obxecto        ou un 
l 

� PLEB1.6. 
Comprende as 
ideas principais de 
presentacións 
sinxelas e ben 
estruturadas sobre 
temas familiares 
ou do seu interese 
(por exemplo,
 músi
ca, 
deporte etc.), a 
condición de que 
conte con imaxes 
e ilustracións e se 
fale de maneira 
lenta e clara. 

� 
1º,2º,3
º 
Trime
str e 

� Comprende as 
ideas principais  
    de 
presentacións 
sinxelas  e  
 ben 
estruturadas 
 sobre 
temas 
familiares ou do 
seu interese 
(por exemplo,  
 música
, deporte etc.),  
 a 
condición  de 
 que 
conte con 
imaxes e 
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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 

� 
2º,3º 
Trime
str e 

� Comprende o 
sentido xeral de 
programas de
 un
 medio 
audiovisual 
relacionados 
con temas do 
seu interese 
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  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 

 e 
vocabular
io 
coñecido
.. 
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  etc.).   

� BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

� Contidos � Criterios 
avaliació n 

d 
e 

� 
Estándar es 
aprendiza 
xe 

d 
e 

Tempor a 
� 
lizaci 
ón 

� Grao 
míni 

mo de 
consecució n 
de 

c 
ada 
estándar 

� B2.1. Estratexias de 
produción: Planificación 
Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a 
súa idea 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, 

� 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 

� PLEB2.1. Fai 
presentacións 
breves e 
sinxelas, 
previamente 
preparadas e 
ensaiadas, sobre 
temas cotiás ou 
do seu
 intere
se 
(presentarse e 
presentar a outras 
persoas; dar 
información básica 
sobre si mesmo, a 
súa familia e a súa 
clase; indicar as 

1º,2º
, 3º 
Tri
me 
stre 

� . Fai 
presentacións 
breves   e   
sinxelas, 

previ
a mente 
preparadas e 
ensaiadas,  
 sobre 
temas cotiás ou 
do seu  
 interese 
(presentarse    
  e 
presentar a 
outras persoas;  
   dar 
información 
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cohere 
ncia,
 estruturán
doo 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 

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 

súas afeccións e 
intereses e as 
principais 
actividades do seu 
día a día;
 descri
bir 
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 

 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 
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tarefa) ou a mensaxe (facer paráfrase e a 
cooperación 
da persoa 
interlocutora para
 manter
 a 
comunicación. 

preferido); dicir o que 
lle 
gusta e non lle 
gusta e dar 
 a súa 
opinión)usando 
estruturas  
 sinxelas 
 e cunha
 pronuncia
  e 
entoación 

 aspecto       exterior 
dunha persoa, 
ou un obxecto; 
presentar un 
tema que lle 
interese (o seu 
grupo de 
música 
preferido); dicir 
o que lle gusta e 
non lle gusta e 
dar súa opinión 
) usando 
estruturas 
sinxela e 
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concesións no que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar 
as dificultades e os 
recursos dispoñibles. 

� 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 
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 

comprensible.  unha 
pronuncia e 
entoación 
comprensibl
es. 

Apoiarse en tirar o 
máximo partido dos
 coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
prefabricada etc.). 
Compensar as 
carencias lingüísticas 

me
di ante procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais. 
Lingüísticos 

Modificar palabras de 
s 

Definir ou parafrasear
 un t 

Paralingüísticos e 
paratextuais 
Pedir axuda. 
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Sinalar obxectos,
 usar 
deícticos ou realizar accións 
que aclaran o significado. 

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 

Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións 
faciais, posturas, 
contacto visual ou 
corporal, proxémica). 

Usar sons 
extralingüísticos e 
calidades 

prosó 
dicas convencionais. 
� B2.2. Patróns 
sonoros, 
acentuais, 
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 verbais (p. e. xestos 
ou 
contacto físico) para 
iniciar, manter ou 
concluír unha breve 
conversa. 
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rítmicos e de entoación: 
interese pola pronuncia 
coidada, polo ritmo, pola 
entoación e pola 
acentuación adecuadas. 

    

� BLOQUE 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 

� Contidos � Criterios de � Estándares de Tempor a 
� 
lizaci 
ón 

� Grao 
míni 

mo de 
consecució n 
de 

c 
ada 
estándar 

� 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, 

� 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 

� PLEB3.1. 
Compr 

ende
 instrució
ns, indicacións, 
 e 
información básica 
en notas, letreiros 
e carteis en rúas, 
tendas, medios de 
transporte, 
cinemas, museos, 
colexios, e outros 
servizos e lugares 

� 
1º,2º,3
º 
Trime
str e 

� Comprende 
infor

m        ación 
básica en 
notas e 
letreiros. 
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e o tipo de públicos. 
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información esencial, 
puntos principais). 
Formulación de 
hipótese sobre contido e 
contexto. 
Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos
 significati
vos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 
Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de novos 

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 

� PLEB3.2. 
Compr 

ende
 informac
ión esencial e 
localiza 
información   
específica en 
material 
informativo sinxelo 
como menús, 
horarios,   
catálogos, listas       
de       prezos, 
anuncios, 
 guías 
telefónicas, 
publicidade, 
folletos
 turístic
os, programas 
culturais ou de 
eventos etc. 

� 
1º,2º,3
º 
Trime
str e 

Comprende 
 a 
información 
esencial
 e
n material 
informativo 
sinxelo 
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elementos. 
� B3.2. Aspectos 

socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal. 

esencial ou os 
puntos principais do 
texto. 

� B3.3. Inferir do 
contexto e da 
información contida 
no 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
 xera
is relacionados con 
estes. 

�
 PLEB3.

3. 
Com

pr             ende 
correspondencia 

(SMS, 
correos 
electrónicos, 
postais e tarxetas) 
breve e sinxela 
que trate sobre 
temas familiares 
como, por 
exemplo, un 
mesmo, a familia, 
a escola, o tempo 
libre, a descrición 
dun obxecto ou un 
lugar, a indicación 
da hora e o lugar 
dunha cita etc. 

1º,2º
, 3º 
Tri
me 
stre 

� Comprende 
correspondenci
a breve e 
sinxela 

sobr
e 
tem
as 

familiares. 

� B3.3. 
Funcións 
comunicativas: 
Saúdos e 

presentaci
óns, 

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. 

� PLEB3.4. 
Comprende o 
esencial e os 
puntos principais 
de noticias breves 
e artigos de 

1º,2º
, 3º 
Tri
me 
stre 

� Comprende a 
idea esencial 
e os puntos 
principais en 
noticias breves. 
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Narración de feitos 
pasados remotos 

e recentes. 

revistas para 
mozas e mozos 
que traten temas 
que lle sexan 
familiares ou 
sexan do seu 
interese (deportes,
 grup
os 
musicais,       xogos         
de o 

Petición e ofrecemento 
de axuda, información, 
instrucións, obxectos, 
opinión, permiso. 

� 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 

 
1º,2º
, 3º 
Tri
me 
stre 

� . Comprende o 
esencial de 
historias breves      
e      ben 
estruturadas
 
e identifica os 
e as 
personaxes 
principais,
 
a 

Establecemento e 
mantemento da 
comunicación. 

 
� B3.2. Patróns 

gráficos e 
convencións 
ortográficas: 
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Interese polo lectura dos 
textos  acción  conduzan  

gran 
parte    do    
argumento 

(le
c turas adaptadas, 
cómics etc.). 

 condición de que 
a 

escritos propios e alleos imaxe e  a  
acción 

valorando o seu sentido conduzan gran 
parte 

estético, correcta grafía e do argumento 
ortografía. (lecturas 

adaptadas, 
 cómics etc.). 
 � PLEB3.6. 

Emprega de 
forma 

1º,2
º, 3º 

 E 
m
 
p 
r 
e 
g 
a 

f 
o 
r 
m
 
a 

   . 
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  axeitada os signos 
ortográficos 
básicos (p. 
e. punto, coma), 
así como símbolos 
de uso frecuente 
(p. e. ☺, @, 
₤). 

Trime
str e 

axeitada os 
signos 
ortográficos 
básicos (p. e. 
punto, coma), 
así como 
símbolos de 
uso frecuente 
(p. 
e. ☺, @, ₤). 

� BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

� Contidos � Criterios 
avaliació n 

d 
e 

� 
Estándar es 
aprendiza 
xe 

d 
e 

Tempor a 
� 
lizaci 
ón 

� Grao 
míni 

mo de 
consecució n 
de 

c 
ada 
estándar 

� 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, 

� 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 

� PLEB4.1. 
Completa un 
breve formulario 
ou unha ficha cos 
seus datos 
persoais (por 
exemplo, para 
rexistrarse nas 
redes sociais, para 
abrir unha conta 

� 1º 
Trime
str e 

Completa 
un breve 
formulario ou 
unha ficha 
cos seus
 dat
os 
persoais        (por 
exemplo,      para 
rexistrarse 
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que se pode ou se quere 
dicir etc.). 
Localizar e usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos 
ou 

as convencións 
ortográficas básicas 
e os principais 
signos de 
puntuación, para 
falar de si 

de correo 
electrónico etc.). 

nas redes 
sociais, para 
abrir unha 
conta de 
correo 
electrónico etc.). 
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temáticos (uso dun 
dicionario ou gramática, 
obtención de axuda 
etc.). 
Execución: 
Expresar a mensaxe 
con claridade 
axustándose aos 
modelos e fórmulas de 
cada tipo 

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 producir textos 
escritos moi breves e 
sinxelos, p. e. 
copiando palabras 

� PLEB4.2. 
E

s cribe 
correspondencia 
persoal breve e 
simple (mensaxes, 
notas, postais, 
correos, chats ou 
SMS) na que dá 
as grazas, felicita 
a alguén, fai unha 
invitación, dá 
instrucións, ou fala 
de si mesmo/a e 
da súa contorna 
inmediata (familia, 
amigos e amigas, 
afeccións, 

� 
2º,3º 
Trime
str e 

�  .     
 Escribe 
correspondenci
a persoal   breve
  e simple
 (mensaxes
, notas,    
 postais, 
correos,  chats 
 ou SMS) 
na que dá as 
grazas,  felicita 
 a alguén, 
 fai   unha 
invitación,      
 dá 
instrucións, ou 
fala de si 
mesmo/a e da 
súa    
 contorna 
inmediata   
 (familia, 
amigos e   
amigas, 

afec 
cións, 
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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. 

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
 totalme
nte normalizada. 

actividades cotiás, 
obxectos e 
lugares) e fai 
preguntas 
relativas a estes 
temas. 

 actividades 
cotiás, obxectos 
e lugares) e fai 
preguntas 
relativas a 
estes temas. 

Apoiarse en e sacar o 
máximo partido dos 
coñecementos previos 
(utilizar linguaxe 
prefabricada etc.). 

� B4.2. Patróns 
gráficos e 
convencións 
ortográficas: 
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Interese pola 
presentación dos textos 
escritos propios e alleos 
valorando o seu sentido 
estético e empregando 
a correcta grafía e 
ortografía. 

� B4.8. Facer uso das 
ferramentas 
informáticas para
 comple
tar 

actividades 
predeseñadas polo 
persoal docente. 

� B4.8. Usar 
correctamente o 
dicionario
 biling
üe, biblioteca de aula 
e outros materiais 
de consulta para a 
elaboración de 
textos, respectando      
as      súas 
normas de 
funcionamento. 

� BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL  

� Contidos � Criterios de � Estándares de � 
Temp 
ora 
� 

� Grao 
míni 

mo de 
consecució n 
de 
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   lizaci 
ón 

c 
ada 
estándar 

� B5.1. Aspectos 
socioculturais
 
e 

� B5.1. Identificar 
aspectos 

socioculturais e 
sociolingüísticos 

�   PLEB5.1.
 Entende a 
i 

� 
1º,2º,3
º 
Trime
str e 

� . Entende a maior 
parte da información
 es
e 
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norma 
s de 

cortesía 
e 
rexistr
os; 

básicos, concretos e 
significativos, sobre 
a vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades
 o
u 
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
 compren
sión adecuada do 

conversas 
breves e 
sinxelas 

 conversas 
breves e 
sinxelas 

costumes, valores, 
crenzas e actitudes; 

nas que 
participa que 
traten 

nas que 
participa que 
traten 

 

linguaxe non verbal, así 
como a sobre temas 

familiares como, 
s
 
o
 
b
 r 
e 

t 
e 
m
 
a 
s 

f 
a 
m
 i 
l 
i 
a
 r 
e 
s 

realidade 
plurilingüe e 
multicultural da 

por exemplo, un 
mesmo, a 

como, por 
exemplo, un 

propia contorna. familia, a 
escola, o 
tempo libre, 

mesmo, a 
familia, a 
escola, 

� B5.2 Funcións 
comunicativas: 
Saúdos e 

presentaci
óns, 

a descrición dun 
obxecto ou dun 
lugar. 

o tempo 
libre, a 
descrición 
dun 
obxecto ou 
dun 
lugar. 

 

desculpas,agradecementos, 
invitacións. � PLEB5.2. 

Desenvólvese en 
transaccións 
cotiás (p. e. pedir 

2º,3
º 
Tri
me 

� . Iniciase en 
desenvolverse 
en transaccións 
cotiás (p. e. 

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

nunha tenda un 
produto e 
preguntar o 
prezo). 

stre pedir nunha 
tenda un 
produto e 
preguntar o 
prezo). 

des
ac 
ord
o, 

o
 sen
ti 

intención.  
Descrición de 
persoas, actividades, 

PLEB5.3. 
Participa
 e
n conversas 
cara  a cara ou 
por medios 
técnicos 
(teléfono, 
Skype) nas que 
se establece 
contacto 

2º,3
º 
Tri
me 
stre 

� . Participa en 
conversas cara 
a cara ou por 
medios 
técnicos 
(teléfono, 
Skype) nas 
que se 
establece 
contacto social 
(dar as grazas, 

lugares, obxectos, 
hábitos, plans. 
Narración de feitos 
pasados remotos 
e 
recentes.  
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Petición e 
ofrecemento de 
axuda, 

repertorio limitado dos 
seus 
expoñentes máis 
habituais, así como 
os patróns 
discursivos básicos 
(p. e. inicio e
 peche 
conversacional, ou 
os puntos dunha 
narración 

social (dar as 
grazas, 
saudar,  
 despedirse, 
dirixirse   a  
 alguén, 
pedir    
 desculpas, 
presentarse, 
interesarse   
  polo 
estado  de  
 alguén, 
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 

 saudar, despedirse, 
dirixirse a 
alguén, pedir  
 desculpas, 
presentarse, 
interesarse  
 polo estado 
de alguén, 
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). 

información, 
instrucións, 
obxectos, 
opinión, permiso. 
Establecemento e 
mantemento da 
comunicaci
ón.  
� B5.3. Estruturas 
sintáctico- 
discursivas: 

Expres 
ión d

e rel 
ació

ns 
ló
x 

ica
s: 

conxunción (and); 
disxunción (or); 
oposición (but); 
causa 
(because); 
finalidade (to- infinitive, 
e. g. I did it 
to helpher); 
comparación (as Adj. 
as; 
smaller(than); thebiggest). 
Relaciones temporais 
(when; before; 
after).  
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chega a un sitio 
con axuda dun 
plano). 
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Afirmación 
(affirmatives

ente nces; Yes (+ tag)). 

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
 par
a 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 
relacionados coas 
propias 
experiencias,   

� PLEB5.4.   
Participa nunha 
entrevista, p. e. 
médica   
nomeando partes 
do corpo para 
indicar o que lle 
doe. 

2º 
Tri
me 
stre 

� Participa 
nunha 
entrevista, 
p. e. médica 
nomeando 
partes do corpo 
para indicar o 
que lle doe. 

Exclamación (What + 
noun, e. g. What fun!; 
How + Adj., e. g. How 
nice!; 
exclamatorysentences, 
e. 
g. I 
love salgade!). 

�  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 
audiovisuais ou 
 multimedia e
 de 
manifestacións 
artísticas. 

2º,3
º 
Tri
me 
stre 

Compara 
aspectos 
lingüísticos
 
e 
culturais das 
linguas que 
coñece  
 para 
mellorar na 
súa 
aprendizaxe  
  e 
lograr 
 unha 
competencia 
integrada a 
través de
 produci
óns 
audiovisuais  

Negación 
(negativesentenceswith
not, 

 
never, non (Adj.), nobody, 
nothing; 
Non (+ 
negativetag
)). 
Interrogación (Wh- 
questions; 
Aux. questions). 
Expresión do tempo: 
pasado (simple 
past;presentperfect); 

pr
e sente (simple present); 
futuro (going 
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to;will). 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 

 ou 
multimedia   e
 d
e 

   

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). 
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Expresión  da
 modalidade: 
factualidade 
(declarativesentences); 
capacidade (can); 
posibilidade (may); 
necesidade 
(must;need); obriga 
(have (got) 
to;imperative); permiso
 (can;may);
 intención (going 
to;will). 

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 

esqu
e mática
 desenvolvida
 en puntos. 

� B5.7. Cumprir a 
función 
comunicativa 
principal do texto 
escrito (p. e. unha 
felicitación, un 
intercambio 
de información, ou un 

   

Expresión da existencia 
(there is/are); a entidade 
(nouns and pronouns,
 articl
es, demonstratives); 
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a calidade ((very +) Adj.). 
Expresión da 

cantida
de 

(singular/plural;
 cardi
nal numerals up to 
fourdigits; ordinal 
numerals up to 
twodigits. 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
 an
d adverbsoflocation, 
position, distance, 
motion, direction, origin 
and arrangement). 
Expresión do tempo (points 
(e. 
g. quarter past five); 
divisions (e. 
g. half an hour, 
summer), and 

ofrecemento), 
utilizando un 
repertorio limitado 
dos seus expoñentes
 má
is frecuentes e de 
patróns discursivos 
básicos (p. e. 
saúdos). 

� B5.8. Manexar 
estruturas 
sintácticas básicas 
(p. e. 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 
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indications (e. g. now, 
tomorrow (morning)) of 
estafe; duration (e. 
g. for twodays); 
anteriority (before); 
posteriority (after); 
sequence
 (first…th
en); simultaneousness 
(at thesame estafe); 
frequency (e. g. 
sometimes, on 
Sundays). 
Expresión do modo 
(Adv. ofmanner, 
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 

frecuencia relativo 
a situacións cotiás e 
temas habituais e 
concretos 
relacionados cos 
propios
 interes
es, 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 
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libre, lecer e deporte; 
viaxes e vacacións; 
saúde e coidados 
físicos; educación e 
estudo; compras e 
actividades comerciais; 

mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr 
unha competencia 
integrada a través de 
producións 
audiovisuais ou 
multimedia e de 
manifestacións 
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alimentación e 
restauración; transporte; 
lingua e comunicación; 
medio ambiente, clima e 
contorna natural; e 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación. 

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,
 par
a aprender e 
acercarse a outras 
culturas, que hai 
diversidade de 
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linguas e 
mostra respecto por 
todas. 

 
 

Os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

- Observación das actividades na clase e recollida de datos por medio de escala de observación. 

- Comprobación de traballos ecorrección mediante rúbrica. 

- Recollida e/ou comprobación de fichas periódicamente e rexistro en pauta de observación. 

- Probas orais, de escoita e/ou escritas ao finalizar cada unidade con referencia aos estándares que se avalían en cada unha delas. 

 

6.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

METODOLOXÍA: 

l Activa: Tomando como punto de partida as necesidades e intereses do alumnado, convertendo así aos alumnos e alumnas no 

centro do proceso de enseñanza-aprendizaxe. 

l O profesor será o encargado de proporcionar as situacións de comunicación para que o alumno se desenvolva e poida participar na 

actividade comunicativa. Deberá guiar ao alumnado durante este proceso e axudalo cando teña problemas. 

l O obxectivo prioritario será a comunicación oral. 
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l Aberta e flexible estando exposta a sufrir cambios cando sea necesario. Os alumnos/as con calquera problema de aprendizaxe 

poderan ter reforzó e/ou adaptación das actividades. 

l A transversalidad será unha constante da metodoloxía. 

l A maioría das actividades serán de traballo individual, en parella, pequeño grupo, gran grupo, seguindo unha metodoloxía 

participativa. 

l Parte dos coñecementos próximos á propia experiencia do alumnado. 

 

l Está baseada nun aprendizaxe lúdico a través da interacción entre alumno-alumno, alumno-profesor e alumno- entorno. Ademáis do 

xogo, faise uso de outros recursos tamén lúdicos e motivadores como son as cancións, os contos, as dramatizacións. 

l Os contidos presentaranse contextualizados e irán acompañados de apoios visuais como xestos e imaxes… Facilitando así 

a comprensión. 

l Utilizaremos os coñecementos previos dos alumnos e alumnas para empezar a construir novos coñecementos a partir deles, 

baseándonos deste xeito nunha aprendizaxe significativa. 

l A aprendizaxe a nivel de competencias preparará ao alumnado para que poida afrontar con éxito os retos persoais ao longo da vida. Fai 

que o alumnado no só sexa capaz de aprender, senon tamén de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. 

l Consideraremos o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. Farase uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Como base deste plantexamento metodolóxico está a adquisición e desenvolvemento das catro destrezas básicas: Listening, Speaking, 

Reading and Writing. 
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7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Reproductor de CDs 

- CDs 

- Ordenador, canón 

- Pizarra dixital interactiva 

- Flashcards 

- Posters 

- Lecturas 

- Xogos interactivos 

- Xogos de mesa 

- Guía do profesor 

- Material de aula 

- Calendario 

- Libro dixital: Editorial Oxford University Press, Amazing Rooftops tanto o Activity Book coma o Class Book, nas súas versións dixitais. 

- Fichas físicas e calquera material online. 
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8.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

A avaliación é parte esencial de proceso de ensinanza–aprendizaxe e utilizarémola como instrumento moi válido na nosa labor docente, 

detectando os progresos e as dificultades e buscando xeitos de intervención axeitadas ás necesidades concretas de cada alumno/a. 

A avaliación será continua e constará dos seguintes momentos. 

 

- Avaliación inicial, para coñecer o punto de partida de cada alumno/a. 

- Avaliación formativa, para coñecer o logro e dificultades dos estudantes no momento mesmo de producirse. 

- Avaliación final (coincidindo ca terceira avaliación), para coñecer o nivel alcanzado ao final do curso. 

A nota da avaliación final coincidirá ca nota da terceira avaliación, xa que debemos considerar en todo momento á avaliación continua 

no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Esto reflictirase deste xeito, salvo excepcionalidades a ter en conta polo profesorado na 

reunión de avaliación. 

Para a recollida de información da avaliación continua utilizaremos: 

1) Activa participación na clase, traballo en equipo e unha positvia actitude hacia a lingua inglesa e recollida de 

datos mediante escala de observación. Este apartado equivale ao 20% da calificación. 

2) Comprobación de traballos escritos. Corrección mediante rúbrica. Este apartado equivale ao 10% da calificación 

3) Recollida de fichas periódicamente. Rexistro en pauta de observación. Este apartado equivale ao 10% da calificación. 

4) Probas ao final de cada unidade. Este apartado equivale ao 60% da calificación do alumnado. 
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9.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINOE A PRÁCTICA DOCENTE 
 

 
Indicadores de logro do proceso de ensino 1 2 3 4 
1.-O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     
2.-Conseguiuse crear un clima que favoreceu a aprendizaxe.     
3.-Conseguiuse motivar para lograr o interés do alumnado.     
4.-Contouse co apoio e implicación das familias.     
5.-Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     
6.-Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

    

7.-Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE     

8.-Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     
9.-Usáronse distintos instrumentos de avaliación     
10.-Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     
11.-Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.     

 
 

Indicadores de logro da práctica docente 1 2 3 4 
1.-Como norma xeral ,fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     
2.-Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     
3.-Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     
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4.-Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     
5.-Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función das actividades a realizar.     
6.Combinase o traballo individual e en equipo.     
7.-Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino aprendizaxe.     
8.-Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     
9.-Adecuación ,logo da súa aplicación,das ACspropostase aprobadas.     
10.-As medidas de apoio ,reforzo etc. están claramente vinculadas aos estándares.     

 
 

10-DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 
 

Trátase de recoller o máximo de información que nos sea posible para coñeceras características de cada grupo. 

- Coñecementos previos. 

- Dificultades de aprendizaxe. 

- Diversidade. 

- Aspectos positivos e aspectos de que adolecen. 

- Clima de aula. 

- Situacións conflictivas. 

- Nivel de participación. 

- Comportamento xeral.  
 

É decir que é necesario identificar en qué estándares imprescindibles existen dificultades ou non no conxunto do grupo ou en determinados 
alumnos/as. 
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Fontes para sacar a información: 

- Profesorado do grupo 

- Informes previos 

- Observación continua 

- Actividades variadas e de diversos niveis que iremos introducindo para ver que son capaces de facer e o que non. 

- Proba oral e escrita 

Para 6º Reading e writing son importantes cando falamos de avaliación inicial. Son cursos onde é importante que os alumnos/as aprenderan 
a buscar a información máis importante dun texto sinxelo e a expresar por escrito ideas simples empregando o vocabulario e as estructuras 
gramaticais estudadas. 
Este vai a ser o punto de referencia para a toma de decisións no desenvolvemento do currículo e a súa adecuación ás características e 
coñecementos dos alumnos/as. Adoptaranse as medidas pertinentes de apoio e recuperación para aqueles alumnos/as que o 
precisen. 

 

11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Un dos elementos que promove a LOMCE é a atención para a diversidade. Está claro que a mesma acción educativa exercida sobre o 
mesmo grupo de alumnos/as ten efectos diferentes en función do coñecementoe experiencias previas de cada un deles, as súas 
capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. Nestes casos debemos modificar ou adaptar contidos ou a 
metodoloxía para que tódolos discentes poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Igualmente debemos de ofrecer actividades de 
ampliación para aqueles estudantes máis capaces ou receptivos. É decir que a atención para a diversidade debe ser sempre realizada en 
ambas direccións. 
Programaranse actividades de reforzo para os alumnos/as que presenten problemas de aprendizaxe co fin de prestar atención dunha 
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maneira individualizada. Así mesmo programaranse actividades para os máis avantaxados. 
Aatención á diversidade pódese concretar en tres tipos de medidas: 
 1- As medidas ordinarias de atención á diversidade. 
2- De apoio e reforzo educativo.  
3- As medidas extraordinarias. 

As medidas ordinarias son todas aquelas que non implican unha modificación significativa dos elementos prescriptivos do currículo. Polo 
tanto non modifican significativamente os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe ou as 
competencias básicas. Considéranse medidas ordinarias de atención á diversidade porque poden afectar a todo o alumnado. Este tipo de 
medidas, ademais, non requiren ninguna outra actuación excepcional. É decir non precisan realizar unha avaliación psicopedagóxica previa. 
Normalmente estas medidas van dirixidas a adecuar o currículo e a organización do centro ás características xerais do contexto no que se 
encontra o centro e as necesidades e peculiaridades do alumnado que se escolariza. Por iso se agrupan en medidas máis propiamente 
curriculares e medidas máis organizativas porque poden afectar a todo o alumnado. 
Medidas curriculares: 

1- Utilizar diferentes procedementos de avaliación. 

2- Favorecer metodoloxías de traballo cooperativo entre os alumnos/as, de axuda entre iguais e de aprendizaxe significativa. 

3- Establecer programas de adquisición de técnicas de traballo intelectual, de educación en valores e de habilidades 
sociais. 

4- Clarificar as necesidades xerais máis relevantes do alumnado do centro. 5- Priorizar 
os contidos máis básicos e fundamentais de cada curso. 

6- Elixir os materiais curriculares con criterios pedagóxicos e que se adapten as necesidades e características do contexto. 

7- Establecer criterios obxetivos para a toma de decisións respecto á promoción de curso. 

8-   Dispoñer dun modelo de programación de aula sinxelo e funcional. 
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9- Propoñer actividades que poida responder o alumnado altamente motivado para o aprendizaxe. 
 

Os alumnos/as con deficiencias graves terán as ACIs elaboradas coa colaboración do Equipo de Orientación, de Pedagoxía 
Terapéutica e o titor do alumno/a, así como un baremo diferente á hora de ser avaliados que se establecerá unha vez analizadas as 
dificultades dese alumno/a e consensuado co departamento de Orientación. 
 

 
12- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1- Comprensión lectora 

2- Expresión oral e escrita 

3- Comunicación audiovisual 

4- Tecnoloxías da información e a comunicación  

5- Emprendemento 

6-   Educación cívica e constitucional 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS COMO SE TRABALLAN 
Comprensión lectora Desenvolvese a través das actividades de lectura 

incluídas nas actividades do bloque 3 sobre a 
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 comprensión de textos escritos. 
Expresión oral e escrita Desenvolvese a través das actividades dos 

bloques 2 e 4 do currículo sobre produción orais e 
escritas. 

Tecnoloxías da información e a comunicación Trabállanse a través de actividades interactivas e tendo 
como recurso a aula de informática. 
A utilización das TIC posibilita o acceso a información 
sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as 
destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do 
vocabulario, fixa unha ortografía correcta e estimula a 
aprendizaxe autónoma. Polo tanto favorécese por un 
lado a aprendizaxe da lingua estranxeira e o 
desenvolvemento das competencias básicas 
así como a aprendizaxe do uso destas 
tecnoloxías. 

Emprendemento Fomentase a iniciativa propia nas decisións, tratando 
de que se tomen de forma razonada. Iníciase aos 
alumnos/as na competencia de iniciar proxectos 
escolares de xeito autónomo e presentación dos 
resultados finais a través de 
exposición orais, murais… 

Educación cívica e constitucional A educación cívica traballase a través da normativa 
de convivencia do centro. Trátase de 
fomentar hábitos de respecto e ciudadanía 
responsable . 
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Comunicación audiovisual O traballo audiovisual forma parte da metodoloxía da 
aprendizaxe nas distintas áreas e en concreto na área 
da lingua estranxeira. Ao mesmo tempo desenvólvense 
actividades de comprensión e decodificación de 
mensaxes. 
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13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
OBXECTIVOS: 

l Facer que os alumnos e alumnas tomen conciencia das súas diferencias culturais respecto ás dos países de fala inglesa en canto 
ao estilo de vida e o xeito de celebrar as festividades. 

l Situar a linguaxe clave nun contexto de vida real e expoñer ao alumnado á linguaxe propia da festividade a que se refire. 

l Realizar algún traballo de tipo manual para celebrar as festas. 

l Cantar cancións…etc 
As principais festividades a traballar serán: Halloween, Christmas, Día da Paz, Easter …entre outras que se podan decidir no centro. 
Participarase e colaborarase tamén en todas aquelas actividades programadas polo colexio. 

 

14.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

l Periodicidade coa que se revisará. 
 

l Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista 
 

l Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 
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Indicadores 

1- Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo. 

2- Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas, temas ou proxectos. 

3- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e atemporalización previstas. 

4- Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unidade didáctica, tema ou proxecto. 

5- Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

6- Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 

7- Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver. 

8- Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

9- Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

10- Adecuación do libro de texto. 

11- Adecuación do plan de avaliación inicial deseñada. 

12- Adecuación das pautas establecidas para a avaliación continua. 

13- Adecuación dos programas de apoio vinculados aos estándares. 

14- Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 

15- Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. 
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15.- SOBRE A COVID-19 
 
 Desde o comezo da situación de crise sanitaria provocada pola COVID-19, na Comunidade Galega publicouse normativa destinada 

a orientar a actividade segura a nivel hixiénico-sanitaria dos centros e o procesode ensino-aprendizaxe, así como a súa avaliación. O 
obxectivo foi garantir a actividade educativa segundo os diferentes escenarios cos que nos fomos atopando. 

 Neste curso escolar 2022-2023, denominado “pospandémico”, continuamos co protocolo covid publicado a finais do curso pasado, 

no que se eliminaron as medidas de restricción como distancias, grupos burbulla (só obrigatoriedade actualmente no transporte escolar), 
xel de mans… Situación actual de total normalidade, que no caso de que varíe e houbese un empeoramento, valoraríanse medidas a 

tomar. 
 


