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1. Introdución

As vantaxes e oportunidades que ofrece esta Lei de Educación (LOMLOE), as demandas e necesidades cada vez máis
multiculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco Común
Europeo de Referencia para as Linguas, son tres claves significativas que se reflicten. no proxecto "Open Up". Cunha
clara vocación educativa e de aprendizaxe onde o alumnado aprende inglés mediante actividades motivadoras e de
carácter lúdico que permitan a adquisición da lingua estranxeira dun xeito inconsciente e natural, e que conteñan o
reto de potenciar a capacidade do alumnado. para percibir o coñecemento dunha lingua estranxeira non só como
unha materia  máis  senón como o  descubrimento dun mundo externo do que todos  somos parte  responsable,
promóvese a interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta ante as normas e valores sociais, dentro
da principios psicopedagóxicos nos que se basea o deseño curricular da etapa da E.P.
A  finalidad do noso proxecto  é,  en  primeiro  lugar,  conseguir  que o  alumnado adquira  todas  as  competencias
establecidas  no  Perfil  de  Saída  ao  termo  das  súas  ensinanzas  básicas,  centrándonos,  como  é  lóxico,  nas
competencias en comunicación lingüística e plurilingüe; facendo especial fincapé na competencia persoal, social e de
aprender a aprender, competencia dixital e na competencia emprendedora. Durante todo o proceso traballarase de
forma intensiva a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC; pero o
fomento do espírito crítico e científico, a educación emocional e en valores, a igualdade de xénero e a creatividade
tamén terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira.  Por  outra banda,  incorporarase transversalmente a
educación para a saúde, a formación estética, a educación para a sostibilidade e o consumo responsable, o respecto
e a cooperación.Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes como a globalización, que require
practicamente  o  dominio  dunha segunda lingua estranxeira.  e  o  impacto  das  novas  tecnoloxías,  que  afectan
directamente ao alumnado á hora de aprender, comunicarse ou realizar unha tarefa. Elementos que se converteron
en prioridade e ferramenta fundamental respectivamente no proceso de aprendizaxe, non só na etapa a que se refire
este documento, senón ao longo da vida.Neste proxecto o profesorado debe crear as condicións esenciais para que a
aprendizaxe teña lugar, prestando especial atención. á diversidade nas capacidades e expectativas de cada alumno e
á procura do desenvolvemento do talento de cada un deles. Preparará e organizará o traballo, axudando no seu
desenvolvemento; coordinar accións; promovendo actitudes positivas cara á lingua e cultura inglesas, captando e
desenvolvendo o interese do alumno pola novidade e a creatividade, intervindo activa e reflexivamente, e tratando
os erros como sinais de progreso. Pola súa banda, o alumnado debe participar activamente no seu proceso de
aprendizaxe.

O contexto no que se desenvolverán estas ensinanzas está situado no CPI de San Sadurniño. Este CPI de zona rural
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. 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.
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.

No curso 2022-23 os alumnos e alumnas de terceiro de primaria está formado por dúas aulas con 15 alumnos/as cada
unha delas., No grupo A: 8 nenas e 7 nenos. No grupo B: 7 alumnas e 8 alumnos.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

2-3 1-2 1 1 5 2

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

1 1-2 1 2 5 1 4

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

5 1-2 1 3 3 1-3

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

5 1-2-3 1 1-3 1

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

2 1 2 1-4-5 3

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

5 3 1-3 2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XSTARTER1 6
Léxico elemental de interese para o
alumnado relacionado coas relacións
interpersoais básicas, vivenda, lugares e
contornos próximos. Revisar conceptos

6
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XSTARTER1 6xerais impartidos en cursos anteriores. 6

XANIMALS2 13

Estamos rodeados de animais. A maioría
dos alumnos teñen mascotas e aprecian os
animais. É importante que aprendan a
valoralos, a coidalos e que sexan
conscientes da problemática dos animais
en perigo de extinción.

13

XCHRISTMAS3 12

O Nadal é unha das épocas máis atractivas
para os nenos e nenas. Aproveitamos esta
situación de aprendizaxe para aprender
vocabulario e expresións relacionadas con
esta festividade.

12

BEDROOM X4 13

Dende a nosa propia habitación podemos
describir o mundo que nos arrodea e xerar
hipóteses e crear preguntass para os
nosos/as propios compañeiros/as. é unha
situación de aprendizaxe que non podemos
esquecer á hora de abordar a aprendizaxe
do idima estranxeiro.

12

DRESSING UP X5 13

Coñecernos a nós mesmos e respectar as
diferencias físicas e diferentes
personalidades dentro da aula, danos unha
importante oportunidade para reflexionar,
describir, coñecer...e adquirir cada vez máis
destrezas no idioma estranxeiro.

12

FUN X6 13
Nesta unidade aprenderemos a
manexarnos co vocabulario e expresións
relacionadas co tempo libre.

12

XFOOD7 13

Temos a oportunidad de coñecer os gustos
e preferencias dos demais, así como de
expresar os nosos propios gustos
relacionaados ca comida. Coñeceremos
outras variantes de comida arredor do
mundo e poderemos comparar estas
tradicións ca nosa propia cultura.

12

XENTERTAINERS8 12
O tempo libre é necesario para o noso
propio desenvolvemento saudable. Os
amigos e as relacións sociais deben formar
parte da nosa vida diaria.

12

XXFESTIVALS X9 10
Coñecemos distintas festividades da cultura
anglosaxona e comparamos cas nosas
propias tradicións

9

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

STARTER

Duración

6
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

É capaz de comprender o sentido xeral e
a información específica e previsible de
textos orais, escritos e de vídeo incluídos
na situación de aprendizaxe

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Pode aplicar estratexias de comprensión
que che axuden a comprender e
interpretar o contido de textos orais,
escritos ou multimodais incluídos na
situación de aprendizaxe.

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Pode expresar algunhas frases  curtas
oralmente, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a
acentuación e a entoación.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Pode escribir algunas palabras e frases
moi breves e sinxelas, , sobre asuntos
cotiáns e de relevancia persoal para o
alumnado.

TI 60

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

 Pode seleccionar e aplicar de forma
guiada algunas estratexias para producir
mensaxes breves, útiles e sinxelas,
adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios
físicos ou dixitais en función das
necesidades de cada momento.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Pode participar en interaccións orais,
escritas e multimodais de forma guiada.

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

Pode seleccionar e utilizar, de forma
guiada e en situacións cotiás, algunas
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar
preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Interpreta e explica algunha información
básica de forma guiada, , apoiándose en
diversos recursos e soportes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Compara e contrasta a maioria das veces
as similitudes e diferenzas entre distintas
linguas reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

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

Utiliza e diferencia a mayoría das veces
os coñecementos e estratexias de mellora
da súa propia capacidade de comunicar e
de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e
dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Rexistra e aplica na mayoría das veces,
de xeito guiado, os progresos e
dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
participando en actividades de
autoavaliación e coavaliación.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actúa  con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

 Amosa interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a
convivencia pacífica e o respecto polos
demais.

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

Contidos

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

- Técnicas de aprendizaxe.

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
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Contidos

- propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

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

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

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

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

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

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

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

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

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

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

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

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

2

Título da UDUD

ANIMALS

Duración

13

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

É capaz de comprender o sentido xeral e
a información específica e previsible de
textos orais, escritos e de vídeo incluídos
na situación de aprendizaxe

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Pode aplicar estratexias de comprensión
que che axuden a comprender e
interpretar o contido de textos orais,
escritos ou multimodais incluídos na
situación de aprendizaxe.

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Pode expresar algunhas frases  curtas
oralmente, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a
acentuación e a entoación.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Pode escribir algunas palabras e frases
moi breves e sinxelas, , sobre asuntos
cotiáns e de relevancia persoal para o
alumnado.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Pode seleccionar e aplicar de forma
guiada algunas estratexias para producir
mensaxes breves, útiles e sinxelas,
adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios
físicos ou dixitais en función das
necesidades de cada momento.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Pode participar en interaccións orais,
escritas e multimodais de forma guiada.

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

Pode seleccionar e utilizar, de forma
guiada e en situacións cotiás, algunas
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar
preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Interpreta e explica algunha información
básica de forma guiada, , apoiándose en
diversos recursos e soportes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Compara e contrasta a maioria das veces
as similitudes e diferenzas entre distintas
linguas reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

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

Utiliza e diferencia a mayoría das veces
os coñecementos e estratexias de mellora
da súa propia capacidade de comunicar e
de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e
dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Rexistra e aplica na mayoría das veces,
de xeito guiado, os progresos e
dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
participando en actividades de
autoavaliación e coavaliación.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actúa  con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Amosa interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a
convivencia pacífica e o respecto polos
demais.

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

Contidos

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

- Técnicas de aprendizaxe.

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
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Contidos

- propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

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

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

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

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

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

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

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

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

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

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

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

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

3

Título da UDUD

CHRISTMAS

Duración

12

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

É capaz de comprender o sentido xeral e
a información específica e previsible de
textos orais, escritos e de vídeo incluídos
na situación de aprendizaxe

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Pode aplicar estratexias de comprensión
que che axuden a comprender e
interpretar o contido de textos orais,
escritos ou multimodais incluídos na
situación de aprendizaxe

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Pode expresar algunhas frases  curtas
oralmente, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a
acentuación e a entoación.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Pode escribir algunas palabras e frases
moi breves e sinxelas, , sobre asuntos
cotiáns e de relevancia persoal para o
alumnado.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Pode seleccionar e aplicar de forma
guiada algunas estratexias para producir
mensaxes breves, útiles e sinxelas,
adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios
físicos ou dixitais en función das
necesidades de cada momento.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Pode participar en interaccións orais,
escritas e multimodais de forma guiada.

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

Pode seleccionar e utilizar, de forma
guiada e en situacións cotiás, algunas
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar
preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Interpreta e explica algunha información
básica de forma guiada, , apoiándose en
diversos recursos e soportes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Compara e contrasta a maioria das veces
as similitudes e diferenzas entre distintas
linguas reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

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

Utiliza e diferencia a mayoría das veces
os coñecementos e estratexias de mellora
da súa propia capacidade de comunicar e
de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e
dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Rexistra e aplica na mayoría das veces,
de xeito guiado, os progresos e
dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
participando en actividades de
autoavaliación e coavaliación.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actúa  con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Amosa interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a
convivencia pacífica e o respecto polos
demais.

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

Contidos

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

- Técnicas de aprendizaxe.

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
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Contidos

- propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

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

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

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

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

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

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

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

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

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

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

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

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

BEDROOM

Duración

13

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

É capaz de comprender o sentido xeral e
a información específica e previsible de
textos orais, escritos e de vídeo incluídos
na situación de aprendizaxe

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Pode aplicar estratexias de comprensión
que che axuden a comprender e
interpretar o contido de textos orais,
escritos ou multimodais incluídos na
situación de aprendizaxe.

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Pode expresar algunhas frases  curtas
oralmente, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a
acentuación e a entoación.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Pode escribir algunas palabras e frases
moi breves e sinxelas, , sobre asuntos
cotiáns e de relevancia persoal para o
alumnado.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Pode seleccionar e aplicar de forma
guiada algunas estratexias para producir
mensaxes breves, útiles e sinxelas,
adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios
físicos ou dixitais en función das
necesidades de cada momento.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Pode participar en interaccións orais,
escritas e multimodais de forma guiada.

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

Pode seleccionar e utilizar, de forma
guiada e en situacións cotiás, algunas
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar
preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Interpreta e explica algunha información
básica de forma guiada, , apoiándose en
diversos recursos e soportes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Compara e contrasta a maioria das veces
as similitudes e diferenzas entre distintas
linguas reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

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

Utiliza e diferencia a mayoría das veces
os coñecementos e estratexias de mellora
da súa propia capacidade de comunicar e
de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e
dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Rexistra e aplica na mayoría das veces,
de xeito guiado, os progresos e
dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
participando en actividades de
autoavaliación e coavaliación.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actúa  con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Amosa interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a
convivencia pacífica e o respecto polos
demais.

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

Contidos

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

- Técnicas de aprendizaxe.

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
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Contidos

- propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

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

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

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

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

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

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

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

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

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

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

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

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

5

Título da UDUD

DRESSING UP

Duración

13

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

É capaz de comprender o sentido xeral e
a información específica e previsible de
textos orais, escritos e de vídeo incluídos
na situación de aprendizaxe

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Pode aplicar estratexias de comprensión
que che axuden a comprender e
interpretar o contido de textos orais,
escritos ou multimodais incluídos na
situación de aprendizaxe

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Pode expresar algunhas frases  curtas
oralmente, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a
acentuación e a entoación.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Pode escribir algunas palabras e frases
moi breves e sinxelas, , sobre asuntos
cotiáns e de relevancia persoal para o
alumnado.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Pode seleccionar e aplicar de forma
guiada algunas estratexias para producir
mensaxes breves, útiles e sinxelas,
adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios
físicos ou dixitais en función das
necesidades de cada momento.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Pode participar en interaccións orais,
escritas e multimodais de forma guiada.

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

Pode seleccionar e utilizar, de forma
guiada e en situacións cotiás, algunas
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar
preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Interpreta e explica algunha información
básica de forma guiada, , apoiándose en
diversos recursos e soportes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Compara e contrasta a maioria das veces
as similitudes e diferenzas entre distintas
linguas reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

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

Utiliza e diferencia a mayoría das veces
os coñecementos e estratexias de mellora
da súa propia capacidade de comunicar e
de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e
dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Rexistra e aplica na mayoría das veces,
de xeito guiado, os progresos e
dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
participando en actividades de
autoavaliación e coavaliación.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actúa  con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Amosa interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a
convivencia pacífica e o respecto polos
demais.

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

Contidos

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

- Técnicas de aprendizaxe.

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas

13/01/2023 10:11:27 Páxina 41de19



Contidos

- propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

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

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

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

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

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

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

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

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

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

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

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

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

FUN

Duración

13

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

É capaz de comprender o sentido xeral e
a información específica e previsible de
textos orais, escritos e de vídeo incluídos
na situación de aprendizaxe

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Pode aplicar estratexias de comprensión
que che axuden a comprender e
interpretar o contido de textos orais,
escritos ou multimodais incluídos na
situación de aprendizaxe

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Pode expresar algunhas frases  curtas
oralmente, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a
acentuación e a entoación.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Pode escribir algunas palabras e frases
moi breves e sinxelas, , sobre asuntos
cotiáns e de relevancia persoal para o
alumnado.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Pode seleccionar e aplicar de forma
guiada algunas estratexias para producir
mensaxes breves, útiles e sinxelas,
adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios
físicos ou dixitais en función das
necesidades de cada momento.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Pode participar en interaccións orais,
escritas e multimodais de forma guiada.

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

Pode seleccionar e utilizar, de forma
guiada e en situacións cotiás, algunas
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar
preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Interpreta e explica algunha información
básica de forma guiada, , apoiándose en
diversos recursos e soportes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Compara e contrasta a maioria das veces
as similitudes e diferenzas entre distintas
linguas reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

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

Utiliza e diferencia a mayoría das veces
os coñecementos e estratexias de mellora
da súa propia capacidade de comunicar e
de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e
dixitais

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Rexistra e aplica na mayoría das veces,
de xeito guiado, os progresos e
dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
participando en actividades de
autoavaliación e coavaliación

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actúa  con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Amosa interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a
convivencia pacífica e o respecto polos
demais

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

Contidos

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

- Técnicas de aprendizaxe.

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
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Contidos

- propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

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

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

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

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

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

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

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

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

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

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

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

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

7

Título da UDUD

FOOD

Duración

13

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

É capaz de comprender o sentido xeral e
a información específica e previsible de
textos orais, escritos e de vídeo incluídos
na situación de aprendizaxe

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Pode aplicar estratexias de comprensión
que che axuden a comprender e
interpretar o contido de textos orais,
escritos ou multimodais incluídos na
situación de aprendizaxe

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Pode expresar algunhas frases  curtas
oralmente, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a
acentuación e a entoación.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Pode escribir algunas palabras e frases
moi breves e sinxelas, , sobre asuntos
cotiáns e de relevancia persoal para o
alumnado.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Pode seleccionar e aplicar de forma
guiada algunas estratexias para producir
mensaxes breves, útiles e sinxelas,
adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios
físicos ou dixitais en función das
necesidades de cada momento.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Pode participar en interaccións orais,
escritas e multimodais de forma guiada.

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

Pode seleccionar e utilizar, de forma
guiada e en situacións cotiás, algunas
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar
preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Interpreta e explica algunha información
básica de forma guiada, , apoiándose en
diversos recursos e soportes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Compara e contrasta a maioria das veces
as similitudes e diferenzas entre distintas
linguas reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

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

Utiliza e diferencia a mayoría das veces
os coñecementos e estratexias de mellora
da súa propia capacidade de comunicar e
de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e
dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Rexistra e aplica na mayoría das veces,
de xeito guiado, os progresos e
dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
participando en actividades de
autoavaliación e coavaliación.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actúa  con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Amosa interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a
convivencia pacífica e o respecto polos
demais.

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

Contidos

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

- Técnicas de aprendizaxe.

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
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Contidos

- propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

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

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

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

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

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

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

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

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

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

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

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

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

8

Título da UDUD

ENTERTAINERS

Duración

12

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

É capaz de comprender o sentido xeral e
a información específica e previsible de
textos orais, escritos e de vídeo incluídos
na situación de aprendizaxe

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Pode aplicar estratexias de comprensión
que che axuden a comprender e
interpretar o contido de textos orais,
escritos ou multimodais incluídos na
situación de aprendizaxe

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Pode expresar algunhas frases  curtas
oralmente, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a
acentuación e a entoación.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Pode escribir algunas palabras e frases
moi breves e sinxelas, , sobre asuntos
cotiáns e de relevancia persoal para o
alumnado.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Pode seleccionar e aplicar de forma
guiada algunas estratexias para producir
mensaxes breves, útiles e sinxelas,
adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios
físicos ou dixitais en función das
necesidades de cada momento.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Pode participar en interaccións orais,
escritas e multimodais de forma guiada.

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

Pode seleccionar e utilizar, de forma
guiada e en situacións cotiás, algunas
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar
preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Interpreta e explica algunha información
básica de forma guiada, , apoiándose en
diversos recursos e soportes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Compara e contrasta a maioria das veces
as similitudes e diferenzas entre distintas
linguas reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos básicos do seu
funcionamento

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

Utiliza e diferencia a mayoría das veces
os coñecementos e estratexias de mellora
da súa propia capacidade de comunicar e
de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e
dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Rexistra e aplica na mayoría das veces,
de xeito guiado, os progresos e
dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
participando en actividades de
autoavaliación e coavaliación.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actúa  con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Amosa interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a
convivencia pacífica e o respecto polos
demais.

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

Contidos

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

- Técnicas de aprendizaxe.

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas

13/01/2023 10:11:27 Páxina 41de28



Contidos

- propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

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

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

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

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

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

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

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

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

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

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

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

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

9

Título da UDUD

FESTIVALS

Duración

10

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

É capaz de comprender o sentido xeral e
a información específica e previsible de
textos orais, escritos e de vídeo incluídos
na situación de aprendizaxe

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Pode aplicar estratexias de comprensión
que che axuden a comprender e
interpretar o contido de textos orais,
escritos ou multimodais incluídos na
situación de aprendizaxe

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Pode expresar algunhas frases  curtas
oralmente, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a
acentuación e a entoación.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Pode escribir algunas palabras e frases
moi breves e sinxelas, , sobre asuntos
cotiáns e de relevancia persoal para o
alumnado.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Pode seleccionar e aplicar de forma
guiada algunas estratexias para producir
mensaxes breves, útiles e sinxelas,
adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios
físicos ou dixitais en función das
necesidades de cada momento.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Pode participar en interaccións orais,
escritas e multimodais de forma guiada.

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

Pode seleccionar e utilizar, de forma
guiada e en situacións cotiás, algunas
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar
preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Interpreta e explica algunha información
básica de forma guiada, , apoiándose en
diversos recursos e soportes
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Compara e contrasta a maioria das veces
as similitudes e diferenzas entre distintas
linguas reflexionando, de forma guiada,
sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

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

Utiliza e diferencia a mayoría das veces
os coñecementos e estratexias de mellora
da súa propia capacidade de comunicar e
de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e
dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Rexistra e aplica na mayoría das veces,
de xeito guiado, os progresos e
dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
participando en actividades de
autoavaliación e coavaliación.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actúa  con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Amosa interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a
convivencia pacífica e o respecto polos
demais.

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

Contidos

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

- Técnicas de aprendizaxe.

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
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Contidos

- propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

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

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

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

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

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

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

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

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

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

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

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

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo  son as seguintes:  O punto de partida da aprendizaxe do
alumnado son os seus primeiros coñecementos previos; centrándose no que é familiar e próximo ao alumnado pero
cunha vertente de fantasía para equilibrar seguridade/benestar con interese/imaxinación. O alumno pode transferir
conceptos e estratexias adquiridas para construír significados e atribuírlle significado ao que aprende (a partir do que
sabe e formulando hipóteses para desenvolver  regras que axuden a interiorizar  o  novo sistema).  Deste xeito,
favorece o seu crecemento persoal, desenvolvemento e socialización.A aprendizaxe por competencias persegue o
desenvolvemento das potencialidades de cada alumno, das súas capacidades, preparando ao alumnado para que
poida afrontar con éxito os retos persoais ao longo da súa vida. O alumnado non só ten que adquirir coñecementos,
senón  que  debe  poder  acceder  a  eles  e  aplicalos  nos  diferentes  contextos  da  súa  vida,  contextualizalos.  A
aprendizaxe por competencias ten como finalidade abarcar todos os aspectos da vida, facendo que o alumnado non
só sexa capaz de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. Cada
unha das unidades do noso proxecto ofrece diferentes actividades que contribúen ao desenvolvemento das
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Competencias Clave As situacións comunicativas que inclúen humor e xogos captan a motivación do alumnado e
facilitan  a  aprendizaxe;  Por  iso  é  importante  ter  en  conta  a  importancia  das  cancións  e  das  historias,  as
características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións.Os alumnos aprenden de
diferentes xeitos e a distintos ritmos; É por iso que o noso proxecto está pensado para ser utilizado de forma flexible
para  que  todos  os  membros  do  grupo  poidan  participar  e  atopar  actividades  nas  que  poidan  aplicar  os  seus
coñecementos e habilidades, facilitando o desenvolvemento da súa propia conciencia dos logros e do progreso que
conseguen día a día. . No noso proxecto sempre hai apoio para aqueles alumnos que o requiran, tendo sempre en
conta aqueles casos nos que o avance non responde aos obxectivos programados, así como os casos nos que algúns
destacan na consecución de obxectivos e que , ante a falta de actividade programada, desánimo e perden o interese
pola lingua estranxeira. Para remediar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os
máis avanzados, como de reforzo, para aqueles que poidan estancarse nalgún momento. Estas actividades non
aparecen no Pupil's Book. Explícanse na Guía do profesor e poden ser moi útiles para o traballo diario do profesor.
A aprendizaxe do alumnado é maior e de maior calidade se se basea na actividade, esixe exercer a súa capacidade
de actuación. Cada unha das unidades do noso proxecto ofrece un amplo abano de actividades e recursos didácticos
para diferentes participacións. No noso proxecto, o alumno é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe, pero a súa
actividade construtivista depende da intervención do profesor.  Esta intervención debe ser activa e reflexiva e
axustada ao nivel que o alumno amose/debe: iniciar a entrada da lingua, axudar ao individuo na interacción cos
demais, avaliar o que fai o alumnado, retroalimentar, contextualizar as actividades e dar comprensión. significados
para o alumno, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e
admitir  o erro Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural  no proceso de aprendizaxe.  O erro
prodúcese  como evidencia  do  dinamismo subxacente  de  comprensión  e  dominio  progresivo  do  novo  sistema
comunicativo. No noso proxecto Enténdese que os erros se producen cando o alumno prevé o funcionamento da
lingua ou cando transfire normas da súa lingua materna nun proceso de adquisición natural. Pero é importante facer
unha distinción entre erro e erro. Considéranse erros os erros sistemáticos por escaso ou escaso coñecemento da
lingua, que serán corrixidos ao final das interaccións orais, en grupo e cunha linguaxe accesible, tendo sempre en
conta que non desaparecen de súpeto, senón que requiren tempo. O erro é un erro ocasional por falta de atención
nun momento determinado, que lle pode pasar a un falante nativo Non paga a pena corrixir os erros porque non son
relevantes  para  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  A  avaliación  do  proceso  individual  e  grupo  de  alumnos  na
aprendizaxe é un factor importante para garantir a súa calidade; No noso proxecto hai un Caderno de Avaliación con
fichas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que permite que o profesor anote as observacións sobre o
progreso de cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo facilmente ás súas necesidades
específicas El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en losalumnos. Este proxecto
ten en conta esta situación ofrecendo actividades interrelacionadas coas demais áreas curriculares, comezando polo
coñecemento do propio alumno e despois pola exploración do mundo que o rodea; a túa casa, a túa escola, o teu
entorno  e  a  túa  sociedade en  xeral.  Este  desenvolvemento  reflíctese  nos  temas  de  cada  unidade,  que  están
relacionados coas demais áreas do Currículo: Ciencias, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. Unha
aprendizaxe permanente. Non hai coñecementos que se adquiran exclusivamente nunha determinada área e só sexa
útil para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende nos diferentes ámbitos (e non só na
institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e unha información que lle debe servir durante toda a súa vida,
que debe ser capaz de utilizala en momentos precisos e en diferentes situacións (a lingua é, para estes efectos,
paradigmática). Por iso, as Competencias Clave pódense acadar en todas as materias curriculares, e tamén por iso en
todas  estas  materias  poderás  empregar  e  aplicar  ditas  competencias,  independentemente  das  que  puideses
adquirilas (transversalidade). . Ser competente debe ser garantía de ter acadado determinadas aprendizaxes, pero
tamén permitirá acadar outras, tanto dentro da propia institución escolar como fóra dela, garantía de aprendizaxe
permanente (ou, neste caso, de poder comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno
nin sequera pode considerar que terá que facelo aínda).

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Están dispoñibles os seguintes recursos materiais e dixitais: -O libro de texto e o cuadernillo (OPEN UP 3 OUP). O
alumno dispón do Class Book cunha unidade introdutoria na que se presenta a canle dos personaxes: Ben, Clara e
Jess e a aproximación ao benestar. Seis unidades con 9 leccións cada unha nas que se presenta o contido clave, o
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enfoque competencial en cada lección e o enfoque de benestar cada 2 leccións e dúas tarefas de mediación en cada
unidade. Ademais, ten tres retos de revisión.
Outros materias que poden estar dispoñibles son: - Reproductor de CDs - CDs - Ordenador, canón - Pizarra dixital
interactiva
- Flashcards - Posters -Lecturas - Xogos interactivos - Xogos de mesa - Guía do profesor - Material de aula -IPACK da
propia editorial - Calendario - Fichas físicas e calquera outro material online¿etc. Online worksheets de diversas webs
....etc

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Trátase de recoller o máximo de información que nos sexa posible para coñecer as 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 contidos imprescindibles existen dificultades ou non no conxunto do grupo
ou en determinados alumnos/as.

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.

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.

Para 3º de primaria a avaliación inicial farase sobre vocabulario como animais, comida, roupa¿etc . Teranse en conta
as estructuras comunicativas asociadas a esas palabras como pode ser o verbo ¿To like¿, ¿ To have got¿, "To be"¿
etc. É tamén importante as estructuras asociadas ás rutinas de aula: preguntar a data, contestar a preguntas sobre
información persoal¿etc. 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 discente que o precisen.

,

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

6

UD 2

13

UD 3

12

UD 4

12

UD 5

12

UD 6

12

UD 7

12

UD 8

12

UD 9

9

Total

100

Proba
escrita 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Táboa de
indicadores 60 100 100 100 100 100 100 100 100 98

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 ou outros instrumentos.  Este apartado equivale ao 20% da
calificación.
2) Comprobación de traballos escritos . Corrección mediante rúbrica ou outros instrumentos. Este apartado equivale
ao 10% da calificación
3) Recollida de fichas periódicamente. Rexistro en pauta de observación ou outros instrumentos. Este apartado
equivale ao 10% da calificación.
4)  Probas  ao  final  de  cada unidadeou cada dúas  unidades.  Este  apartado equivale  ao  60% da calificación  do
alumnado.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Aqueles alumnos e alumnas que non consigan os obxectivos mínimos será, reforzados dentro ou fora da aula. O
exame tamén será organizado sobre obxectivos mínimos.
Seguirase a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.
1- Criterios xerais para a avaliación, promoción e titulación, así como para a obtención da matrícula de honra.
Criterios xerais para a avaliación
¿ A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes para a valoración do grao de
adquisición das competencias e do logro dos obxectivos da etapa os criterios de avaliación e, de ser o caso, os
criterios de avaliación segíndo o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
¿  Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular  serán os incluídos na devandita
adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción ao curso ou á etapa seguinte.
¿ A avaliación do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto dos procesos de
aprendizaxe.
¿ Estableceranse medidas de reforzo en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades,
con especial seguimento da situación do alumnado con necesidades educativas especiais, e estarán dirixidas a
garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo.
¿ A avaliación das competencias clave está integrada na avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado. Na
valoración  do  desenvolvemento  das  competencias  do  alumnado  teranse  en  consideración,  de  ser  o  caso,  os
estándares de aprendizaxe das diferentes áreas que se relacionan cunha mesma competencia, os cales conforman o
perfil desa competencia.
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6. 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 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.
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.

2.-Concreción dos elementos transversais

ELEMENTOS TRANSVERSAIS COMO SE TRABALLAN
Comprensión lectora Desenvólvese a través das actividades de lectura
incluídas nas actividades do bloque 3 sobre a comprensión de textos escritos.
Expresión oral e escrita Desenvolvese a través das actividades dos bloques 2 e 4 do currículo sobre producción 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
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orais e escritas,facilita o enriquecemento do vocabulario ,fixa unha ortografía correcta e estimula a aprendizaxe
autónoma.Polo tanto favorecese 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. Iniciase
aos alumnos na competencia de iniciar proxectos escolares de forma autónoma e presenten os resultados finais a
través de exposicións
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 ciudadano responsable .
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.

3-  Criterios  e  procedementos  previstos  para  realizar  as  adaptacións  curriculares  oportunas  ao  alumnado con
necesidades  educativas  especiais  (O  departamento  describirá  e  detallará  aquí  os  criterios  e  procedementos
específicos se fose necesario.
As adaptacións centraranse en:1.Tempo e ritmo de aprendizaxe2.Metodoloxía máis personalizada3.Reforzar as
técnicas  de  aprendizaxe4.Mellorar  procedementos,  hábitos  e  actitudes5.Aumentar  a  atención  orientadora6.
Enriquecemento curricular7.Avaliacións adaptadas ás necesidades deste alumnadoa) Ao alumnado con alto nivel
intelectual.  capacidades:  achegaranse  contidos  e  material  complementario  adecuados  ás  necesidades  deste
alumnado, que lles permita desenvolver plenamente as súas capacidades b) Para o alumnado de inserción tardía no
sistema educativo:  adoptaranse as  medidas de reforzo necesarias  para facilitar  a  súa integración escolar  e  a
recuperación do seu desfase para que poidan continuar os seus estudos con vantaxe.
c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse medidas tanto de escolarización como
asistencial. Para o alumnado con discapacidade adoptaranse medidas de flexibilidade e alternativas metodolóxicas.
Para o alumnado con graves dificultades de aprendizaxe, primarase o contido dos procedementos e actitudes,
procurando a integración social, ante a imposibilidade de acadar un avance suficiente nos contidos conceptuais.
Debemos insistir  no contido instrumental  ou no material  considerado como tal.  Cando as adaptacións non son
suficientes, temos a diversificación curricular, mediante a cal un alumno ou alumna podería deixar de participar no
núcleo común da etapa e empregar este tempo noutro tipo de actividades educativas, ben nas ofertas en espazos
optativos, ben nas actividades especialmente deseñadas. para el/ela, que podería levarse dentro ou fóra do centro.
Este alumno seguiría tendo como referencia en todo momento os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a
través doutro tipo de contidos e actividades.

7.1. Concreción dos elementos transversais

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

ET.1 - TICs X X X X X X X X

ET.2 - Educación cívica X X X X X X X X

ET.3 - Cooperación e
negociación X X X X X X X X

ET.4 - Conciencia social e
ciudadana X X X X X X X X

UD 9

ET.1 - TICs X
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UD 9

ET.2 - Educación cívica X

ET.3 - Cooperación e
negociación X

ET.4 - Conciencia social e
ciudadana X

Observacións:
Todas as unidades traballan a comunicación audiovisual e as TIC. O coñecemento dunha lingua estranxeira
permite acceder a unha gama ampla de información e tamén que se comunique cunha gama máis ampla de
persoas. Os discentes comunícanse adecuadamente en diferentes contextos, incluída a comunicación en liña.
Cando se aprende unha lingua estranxeira, é importante estar exposto a unha variedade de recursos e xéneros
de produción oral e escrita. As actividades na web que se empregan na aula desenvolven a avaliación crítica.
Tamén traballamos o emprendemento xa que o método fomenta o traballo en equipo na aula, a xestión de
recursos persoais e as habilidades sociais, como a cooperación e a negociación. Anímase aos estudantes a
adoptar procedementos que lles permitan utilizar a súa propia iniciativa e capacidade de toma de decisións na
planificación, organización e xestión do seu traballo. Esta experiencia supón unha habilidade transferible que se
pode utilizar tanto en contextos sociais como empresariais. As tarefas que obrigan aos alumnos a traballar en
parellas  ou  en  pequenos  grupos,  ou  a  realizar  proxectos  breves  ou  situacións  de  aprendizaxe,  requiren
cooperación, flexibilidade e xestión do tempo, fomentando a educación cívica e constitucional. A participación
activa na sociedade e unha vida laboral exitosa son parte integrante da competencia social. Desenvolver a
conciencia e o respecto por un mesmo, así como polos diferentes costumes e formas de pensar dos demais, é
parte esencial diso. A educación cívica refírese á toma de conciencia de conceptos sociais e políticos, como a
democracia,  a  igualdade  e  a  xustiza,  que  permiten  ás  persoas  participar  activamente  nas  sociedades
democráticas. A natureza de moitas actividades que forman parte central do ensino das linguas estranxeiras
esixe que os estudantes interactúen con outros alumnos da clase de forma cooperativa.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

As  actividades  relacionadas  con  estas  festividades  serán
levadas  a  cabo  traballando  con  cancións,   manualidades,
contos, e vídeos.

Halloween; Christmas; Peace Day; Easter

Observacións:
OBXECTIVOS:

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.

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

Realizar algún traballo de tipo manual para celebrar as festas, cantar cancións, ver vídeos relativos a ditas
festividades, e traballar con contos/libros.
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

ELEMENTOS PARA AVALIAR INDICADORES DE LOGRO

ELEMENTOS PARA AVALIAR INDICADORES DE LOGRO

1- Resultado: Non acadado // Parcialmente acadado // Totalmente acadado

2- Programación didáctica: Non está adaptada ao contexto da aula // Adáptase parcialmente ao contexto da aula //
Está totalmente adaptada ao contexto da aula.

3- As medidas de mellora que se adoptarán despois do resultados académicos obtidos: Adoptáronse medidas de
mellora en función dos resultados académicos obtidos//

4- Medidas de atención á diversidade: Non se adoptaron medidas de atención á diversidade adecuadas // Medidas de
atención á diversidade adecuadas
5- Cuestións transversais: Non todas as cuestións transversais na materia foron traballados.// traballouse todos os
temas transversais da materia.

6-  Programa de recuperación:  Non se estableceu un programa de recuperación para o alumnado.//  Iniciouse o
programa de recuperación para o alumnado que o precise. // Estableceuse un programa de recuperación eficaz para o
alumnado que o precise.

7-  Obxectivos  da  materia:  Non  se  cumpriron  os  obxectivos  materiais  establecidos.  //  Cumpríronse  parte  dos
obxectivos da materia establecidos para o curso.// Cumpríronse os obxectivos da materia establecidos para este
curso.

8- Competencias: A maioría das competencias relacionadas coa materia non se cumpriron. // desenvolvéronse. //
Desenvolvéronse  algunhas  das  competencias  relacionadas  coa  materia.  //  Desenvolvéronse  as  competencias
relacionadas con esta materia.

9- Práctica docente: A práctica docente non foi satisfactoria // A práctica docente foi parcialmente satisfactoria // A
práctica docente foi satisfactoria.

10- Programas de mellora da práctica docente: Non se deseñaron programas de mellora para a práctica docente //
Identificáronse puntos para deseñar un programa de mellora da práctica docente // Deseñáronse programas de
mellora da práctica docente.

11- Materiais e recursos didácticos: Os materiais e recursos didácticos empregados non foron os adecuados // Os
materiais e recursos didácticos foron parcialmente adecuados. // totalmente adecuada.

12- Distribución de espazos e tempos: Non se adecuou a distribución de espazos e tempos aos métodos didácticos e
pedagóxicos empregados. // A distribución de espazos e tempos adaptouse parcialmente aos métodos didácticos e
pedagóxicos empregados // A distribución de espazos e tempos adaptouse aos métodos didácticos e pedagóxicos
empregados.

13- Métodos didácticos e pedagóxicos: Os métodos didácticos e pedagóxicos empregados non contribuíron a mellora
do clima da aula e da escola. // Os métodos de ensino e ensinanza empregados contribuíron parcialmente á mellora
do clima da aula e da escola. // Os métodos de ensinanza e do ensino empregados contribuíron á mellora do clima de
aula e escolar.

Descrición:

13/01/2023 10:11:33 Páxina 41de39



14- Resultados da avaliación: O os resultados da avaliación nesta materia non foron satisfactorios // Os resultados da
avaliación nesta materia foron moderados // Os resultados da avaliación nesta materia foron moi satisfactorios.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Este punto atenderá principalmente aos seguintes criterios:

¿ Periodicidade coa que se revisará.

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

¿ Medidas que se adoptarán como resultado da revisión.

INDICADORES

1.-O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.

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

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

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

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

6.-Adecuación da secuencia de traballo na aula.

7.-.Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

8.-Adecuación do libro de texto.

9.-Adecuación do plan de avaliación inicial deseñada.

10.-Adecuación das pautas establecidas para a avaliación continua.

11.-Adecuación dos programas de apoio vinculados aos estándares.

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

13.-Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.

14.-Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

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

16.-Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas,temas ou proxectos.
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9. Outros apartados
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