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1. Introdución

1- INTRODUCIÓN
BASES LEGAIS
Os documentos oficiais para o desenvolvemento da educación primaria distribúense en dous documentos principais
que teñen diferente contido e rango normativo: O primeiro contén a lexislación vixente: ¿ Real Decreto 157/2022, do
1 de marzo, que desenvolve a Lei Orgánica 3/2020 do 29 de decembro polo que se establece o currículo da educación
primaria a nivel estatal e que se concretiza no Decreto XX/2022 na Comunidade Autónoma de Galicia. Trátase dunha
norma que corresponde ao nivel  de concreción do currículo para esta etapa:  o nivel  do currículo oficialmente
establecido, que constitúe a base e o marco de sucesivos niveis de elaboración e concreción curricular. O profesorado
concretará ese currículo establecido no proxecto educativo e nas programacións didácticas, e desenvolverao na súa
práctica docente. Neste decreto establécense aqueles elementos do currículo que teñen carácter prescritivo para
todos os centros (obxectivos, contidos e criterios de avaliación das áreas), pero inclúe outros elementos de carácter
orientador (orientacións metodolóxicas e contribucións ás competencias clave). Tanto uns coma outros pretenden
axudar as/os profesionais na tarefa de concreción e adaptación do currículo ao seu contexto e ao alumnado. Por outro
lado tamén se ten en conta: Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas
ensinanzas de educación primaria (Capítulo segundo), educación secundaria e bacharelato no sistema educativo de
Galicia.
CONTEXTO
Esta programación docente está pensada para desenvolverse no CPI San Sadurniño con nenos e nenas do quinto
curso de educación primaria.
O colexio conta con 3 unidades de Educación Infantil, 9 unidades de Educación Primaria e 6 unidades de Educación
Secundaria obrigatoria.
Os alumnos/as de quinto de primaria agrúpanse en dous grupos. O grupo A conta con 8 alumnas e 6 alumnos (14
discentes en total).
Ten una xornada mixta con 3 sesións exclusivamente de mañá e dúas tamén con una sesión de tarde.
O CPI de San Sadurniño atópase situado nun extremo da comarca de Ferrolterra, no norte da provincia de A Coruña e
a uns 60 km da capital. A vila Limita con Narón e Neda polo oeste, con Valdoviño polo norte, con Moeche e As
Somozas polo leste e con A Capela e As Pontes de García Rodríguez polo sur. 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.

A crise económica, ao contrario que acontece noutras vilas, determinou o aumento do número de alumnado de
familias retornadas ou que buscan axuda nos seus parentes máis próximos. Case non hai alumnado emigrante e
nunca chegou a ser relevante. Nótase a aparición de carencias económicas no alumnado superando amplamente ás
que había noutrora. É merecido destacar a laboura que exerce o comedor do colexio ca poboación escolar ao longo
do curso.

O centro educativo, tal e como reflicten os seus documentos, aposta definitivamente por varios eixos de traballo que
se artellan arredor do Equipo da Biblioteca, do Equipo de Normalización Lingüística e da promoción das TIC, así como
a promoción da lectura, a alfabetización en información, o compromiso ambiental, os hábitos saudables, o intento de
dotación en medios técnicos suficientes, a creación de recursos innovadores na nosa lingua, o coñecemento respecto
e valoración do noso patrimonio cultural e o desenvolvemento dun espírito crítico, colaborativo e solidario son o cerne
das actividades que se desenvolven dentro e fóra das nosas aulas.

Outro dos proxectos dignos de ter en conta é o Proxecto LÓVA, que se leva desenvolvendo con gran éxito no centro
por décimo curso consecutivo, sendo o noso colexio pioneiro en Galicia e convertíndose no centro de referencia para
o desenvolvemento deste proxecto, que foi  elexido un dous dous mellores proxectos de innovación pola Unión
Europea o curso 2015-16. O proxecto tivo cabida en infantil e secundaria, aínda que actualmente só se implementa
en 5º de primaria como proxecto de centro e apoiado por ¿Contratos Programa¿. LÓVA constitúe un dos nosos eixes
integrador e de traballo colaborativo e de aprendizaxe baseado no pensamento, aínda que tamén se artella no seu
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marco teórico dentro de outros modelos de aprendizaxes sociais e de enriquecemento das artes na escola.

O centro divídese en dous edificios fisicamente separados. O máis antigo, de principio dos anos 70, da cabida ao
alumnado de infantil  e  primaria.  Nas  nosas  aulas  dispoñemos de medios  tecnolóxicos,  creamos recursos  que
compartimos na rede, promovemos o uso do noso idioma, fomentamos o respecto á natureza, establecemos lazos de
solidariedade  entre  os  membros  da  comunidade  e  de  fóra  dela,  somos  respectuosos  con  outras  culturas,
normalizamos e dinamizamos o noso idioma, valoramos as diferencias dentro dun trato equitativo, entendemos a
diversidade como riqueza...  Pero non todo é perfecto, hai eivas no centro que pasan pola escaseza de persoal
docente e non docente que serían de gran axuda nestes momento no centro (sobre todo necesitarianse a maiores:
un/ha especialista de P.T./A.L., un/ha coidador/a, un/ha enfermeiro/a, un/ha bedel, que o equipo de limpeza fóra
reforzado¿) un edificio antigo con escasez total de espazos e outras limitacións arquitectónicas entre elas o non
cumplimento da lei da accesibilidade (Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad).

En resumo, o CPI San Sadurniño ten como obxectivo fundamental promover o desenvolvemento integral do seu
alumnado, fomentando valores solidarios, de respecto e coidado da contorna natural e cultural, fomentando o traballo
en equipo, colaborativo, no que se respecten as diferencias de cada quen.

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
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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 12

Léxico relativo aos números e a
sentimentos. Os discentes aprenderán a
falar sobre as súas preferencias e as
emocións que reflicten delas.
Videos e listenings relacionados coa
unidade.

Expresións indicando o que nos gusta ou
non nos gusta facer e con que frecuencia
realizamos esas actividades.
Similitudes e diferenzas con respecto ás
actividades que realizan os demais  noutras
partes do mundo.
Listenings e readings relacionados co tema
desta unidade.

10

XSCHOOL2 14

Os discentes terán que familiarizarse co
vocabulario relativo a rutinas dentro da
escola, así como a expresarse en presente
simple   ou continuo. Aprendderán a
aportar información sobre a frecuencia das
súas rutinas.
Videos e listenings relacionados coa
unidade.

10

XIN NATURE3 14

Os discentes familiarizaranse co
vocabulario relacionados con accidentes
xeográficos. e vocabulario sobre a
natureza. Aprederan a expresar a súas
preferencias expresándose co uso da
condicional.
Videos e listenings relacionados coa
unidade.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

CARNIVAL X4 14

Os discentes aprenderán a usar vocabulario
relativo ao carnaval. Ao final da unidade
espérase que saiban usar o pasado
"therewas/were, así como o pasado do
verbo "to be".
Videos e listenings relacionados coa
unidade.

10

MY WEEKEND X5 14

Os discentes aprenderán a expresarse en
pasado contando actividades tipicas que
puideran facer nun pasado próximo .
Poderán expresarse en pasado usando
oracións en afirmativa, negativa e
interrogativa.
Videos e listenings relacionados coa
unidade.

10

WILD ANIMALS X6 14

Léxico relativo aos animais salvaxes.
Comparacións entre animais.
Descrición dos seus habitats. Animales en
perigro.
Videos e listenings relacionados coa
unidade.

20

XADVENTURES7 14

Vocabulario e expresións relativos ás
actividades típicas levadas a cabo nun
camping. Ao final da unidadde poderán
expresarse usando o futuro de intención "to
be going to".

10

XFESTIVITIES I8 3

Neste apartado entran aquelas mini
unidades que están relacionadas cas
distinats festividades e manifestacións
culturais propias da cultura anglosaxona. 10

XFESTIVITIES II / III9 6

Neste apartado entran aquelas mini
unidades que están relacionadas cas
distinats festividades e manifestacións
culturais propias da cultura anglosaxona. 10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

STARTER

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15

CA1.4 - Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados, con adecuación á
situación comunicativa proposta, a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, e usando
estruturas e léxico básicos de uso común sobre
asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia persoal
para o alumnado e próximos á súa experiencia.

Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados a
través de ferramentas analóxicas e
dixitais,  usando estruturas e léxico
básicos de uso común sobre asuntos
cotiáns e frecuentes

TI 85

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar e analizar o
sentido global, así como palabras e frases
específicas en textos de tipoloxía variada,
orais, escritos e multimodais breves e
sinxelos

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais.

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios
breves de información sobre temas
mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

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

Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiadaestratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas sinxelas  e
iniciar e terminar a comunicación.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

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

Contidos

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir rutinas.
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Contidos

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo á identificación persoal.

- Léxico relativo á vida cotiá.

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

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

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias elementais que axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e produción de información, e a
comunicación fluída.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder eficazmente a unha
necesidade concreta, 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.

2

Título da UDUD

SCHOOL

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, estratexias e coñecementos adecuados en
situacións comunicativas cotiás e de relevancia para
captar o sentido global e procesar informacións
explícitas en textos diversos.

Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias e coñecementos adecuados
en situacións comunicativas cotiás para
captar o sentido global e procesar
informacións explícitas en textos
diversos.

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais.

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, coñecementos e estratexias para preparar e
producir textos breves, sinxelos e útiles adecuados
ás intencións comunicativas, ás características
contextuais e á tipoloxía textual, usando con axuda
recursos físicos ou dixitais en función da tarefa e das
necesidades de cada momento.

Seleccionar  e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para
preparar e producir textos breves
adecuados ás intencións comunicativas
usando con axuda recursos físicos ou
dixitais
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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

Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias
elementais para saudar, despedirse e
presentarse; formular e contestar
preguntas sinxelas

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións de comunicación nas que atender á
diversidade, mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores, e polas linguas
empregadas, e interese por participar na solución de
problemas de intercomprensión e entendemento na
súa contorna próxima, apoiándose en diversos
recursos e soportes.

Inferir  textos, conceptos e comunicacións
breves e sinxelas de forma guiada en
situacións de comunicación  mostrando
respecto e empatía polos interlocutores e
polas linguas empregadas

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Aceptar e respectar 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 básicos que
fomenten a sustentabilidade e a democracia.

 Aceptar e respectar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal

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

Contidos

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:describir persoas, obxectos e
lugares.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: dar indicacións e instrucións.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: expresar a pertenza e a
cantidade.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, o espazo e as relacións espaciais; o tempo, a afirmación, a negación, a
interrogación e a exclamación, relacións lóxicas elementais.
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Contidos

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a relacións persoais próximas.

- Léxico relativo a  lugares e contornos de interese para o alumnado.

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

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Propiedade intelectual das fontes consultadas e contidos utilizados; identificación de dereitos de autoría.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

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

- Comparación elemental entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

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

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

3

Título da UDUD

IN NATURE

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.4 - Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados, con adecuación á
situación comunicativa proposta, a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, e usando
estruturas e léxico básicos de uso común sobre
asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia persoal
para o alumnado e próximos á súa experiencia.

 Redactar textos breves e sinxelos
previamente preparados  con adecuación
á situación comunicativa proposta a
través de ferramentas analóxicas e
dixitais e usando estruturas e léxico
básicos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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

Utilizar, de forma guiada en situacións
cotiás estratexias elementais para saudar
despedirse e presentarse formular e
contestar preguntas sinxelas expresar
mensaxes e iniciar e terminar a
comunicación

CA1.9 - Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de información e
a comunicación fluída, adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais e a
tipoloxía textual, usando, con axuda, recursos e
apoios físicos ou dixitais en función das necesidades
de cada momento.

Aplicar de forma guiada estratexias
básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación fluída
usando con axuda recursos físicos ou
dixitais

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

Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os
coñecementos e estratexias de mellora
da súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira

CA3.2 - Aceptar e respectar 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 básicos que
fomenten a sustentabilidade e a democracia.

Aceptar e respectar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal

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

Contidos

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

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

- Estratexias básicas para a comprensión, a planificación e a produción de textos orais; 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 persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a  lugares e contornos de interese para o alumnado.

- 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, sexan presenciais e simultáneas, ou a través
doutros medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar indicacións,
aclaracións e explicacións adaptadas ao seu nivel, colaborar, comparar e contrastar.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.
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Contidos

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Recursos e apoios físicos e dixitais que permitan exercer a mediación lingüística dun xeito básico.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, organizar, 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 e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.

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

- Patróns culturais básicos de uso frecuente transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

4

Título da UDUD

CARNIVAL

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar  o sentido global
así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada orais escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre
temas actuais frecuentes e cotiáns

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

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

Seleccionar e utilizar, de forma guiada, en
situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas sinxelas
iniciar e terminar a comunicación.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA2.3 - Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de aprendizaxe da
lingua estranxeira, recoñecendo os aspectos que
axudan a mellorar e realizando actividades de
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
portfolio europeo das linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
realizando actividades de autoavaliación
e coavaliación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

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

Contidos

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:describir persoas, obxectos e
lugares.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: situar obxectos, persoas e
lugares no 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: recoñecemento das características
e do contexto, organización e estrutura interna, segundo o xénero, a función textual, o destinatario e a finalidade.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo á vida cotiá.

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

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Propiedade intelectual das fontes consultadas e contidos utilizados; identificación de dereitos de autoría.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias elementais que axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e produción de información, e a
comunicación fluída.

- 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: acceso a nova información,
culturas e modos de vida diferentes.
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5

Título da UDUD

MY WEEKEND

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Participar en situacións interactivas
sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns  a través
de diversos soportes apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo
pausado

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

Seleccionar e utilizar de forma guiada en
situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas moi
sinxelas; iniciar e terminar a
comunicacion

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

Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os
coñecementos e estratexias de mellora
da súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

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

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento 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.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.
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Contidos

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:describir persoas, obxectos e
lugares.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a relacións persoais próximas.

- 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, sexan presenciais e simultáneas, ou a través
doutros medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar indicacións,
aclaracións e explicacións adaptadas ao seu nivel, colaborar, comparar e contrastar.

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

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

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

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder eficazmente a unha
necesidade concreta, 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.

- Estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

WILD ANIMALS

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

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

Seleccionar e utilizar de forma guiada en
situacións cotiás estratexias elementais
para saudar despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas moi
sinxelas  iniciar e terminar a
comunicación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de información e
a comunicación fluída, adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais e a
tipoloxía textual, usando, con axuda, recursos e
apoios físicos ou dixitais en función das necesidades
de cada momento.

Seleccionar , de forma guiada, estratexias
básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación fluída
usando recursos e apoios físicos ou
dixitais

CA2.3 - Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de aprendizaxe da
lingua estranxeira, recoñecendo os aspectos que
axudan a mellorar e realizando actividades de
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
portfolio europeo das linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
recoñecendo os aspectos que axudan a
mellorar e realizando actividades de
autoavaliación e coavaliación

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais,mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

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

Contidos

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

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

- Estratexias básicas para a comprensión, a planificación e a produción de textos orais; 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 persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: dar indicacións e instrucións.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: expresar a pertenza e a
cantidade.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, o espazo e as relacións espaciais; o tempo, a afirmación, a negación, a
interrogación e a exclamación, relacións lóxicas elementais.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, 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).
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Contidos

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Recursos e apoios físicos e dixitais que permitan exercer a mediación lingüística dun xeito básico.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, organizar, 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 e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.

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

- Comparación elemental entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

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

7

Título da UDUD

ADVENTURES

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar e analizar o
sentido global, así como palabras e frases
específicas en textos de tipoloxía variada,
orais, escritos e multimodais breves e
sinxelos

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.4 - Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados, con adecuación á
situación comunicativa proposta, a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, e usando
estruturas e léxico básicos de uso común sobre
asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia persoal
para o alumnado e próximos á súa experiencia.

 Redactar textos breves e sinxelos
previamente preparados  con adecuación
á situación comunicativa proposta a
través de ferramentas analóxicas e
dixitais e usando estruturas e léxico
básicos

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

Seleccionar e utilizar, de forma guiada, en
situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas sinxelas
iniciar e terminar a comunicación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións de comunicación nas que atender á
diversidade, mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores, e polas linguas
empregadas, e interese por participar na solución de
problemas de intercomprensión e entendemento na
súa contorna próxima, apoiándose en diversos
recursos e soportes.

Inferir  textos, conceptos e comunicacións
breves e sinxelas de forma guiada en
situacións de comunicación  mostrando
respecto e empatía polos interlocutores e
polas linguas empregadas

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

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

Contidos

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:situar eventos no tempo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: situar obxectos, persoas e
lugares no espazo.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

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

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

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias elementais que axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e produción de información, e a
comunicación fluída.

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

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e habituais relativos aos costumes, a vida cotiá e as relacións
interpersoais, convencións sociais básicas de uso común, linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital
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Contidos

- propias de países onde se fala a lingua estranxeira.

8

Título da UDUD

FESTIVITIES I

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, estratexias e coñecementos adecuados en
situacións comunicativas cotiás e de relevancia para
captar o sentido global e procesar informacións
explícitas en textos diversos.

Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias e coñecementos adecuados
en situacións comunicativas cotiás para
captar o sentido global e procesar
informacións explícitas en textos
diversos.

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

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

Seleccionar e utilizar de forma guiada en
situacións cotiás estratexias elementais
para saudar despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas moi
sinxelas  iniciar e terminar a
comunicación.

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

Utilizar  de forma progresivamente
autónoma os coñecementos e estratexias
de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua
estranxeira,

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais,mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

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

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento 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.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
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Contidos

- espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás.

- 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: recoñecemento das características
e do contexto, organización e estrutura interna, segundo o xénero, a función textual, o destinatario e a finalidade.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, o espazo e as relacións espaciais; o tempo, a afirmación, a negación, a
interrogación e a exclamación, relacións lóxicas elementais.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo á identificación persoal.

- 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, sexan presenciais e simultáneas, ou a través
doutros medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar indicacións,
aclaracións e explicacións adaptadas ao seu nivel, colaborar, comparar e contrastar.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Propiedade intelectual das fontes consultadas e contidos utilizados; identificación de dereitos de autoría.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

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

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

- Comparación elemental entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- Patróns culturais básicos de uso frecuente transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

9

Título da UDUD

FESTIVITIES II / III

Duración

6

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar e analizar o
sentido global, así como palabras e frases
específicas en textos de tipoloxía variada,
orais, escritos e multimodais breves e
sinxelos

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, coñecementos e estratexias para preparar e
producir textos breves, sinxelos e útiles adecuados
ás intencións comunicativas, ás características
contextuais e á tipoloxía textual, usando con axuda
recursos físicos ou dixitais en función da tarefa e das
necesidades de cada momento.

Seleccionar  e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para
preparar e producir textos breves
adecuados ás intencións comunicativas
usando con axuda recursos físicos ou
dixitais

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios
breves de información sobre temas
mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

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

Utilizar, de forma guiada en situacións
cotiás estratexias elementais para saudar
despedirse e presentarse formular e
contestar preguntas sinxelas expresar
mensaxes e iniciar e terminar a
comunicación

CA1.9 - Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de información e
a comunicación fluída, adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais e a
tipoloxía textual, usando, con axuda, recursos e
apoios físicos ou dixitais en función das necesidades
de cada momento.

Seleccionar , de forma guiada, estratexias
básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación fluída
usando recursos e apoios físicos ou
dixitais

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

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

Contidos

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

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

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a relacións persoais próximas.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, 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).

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Recursos e apoios físicos e dixitais que permitan exercer a mediación lingüística dun xeito básico.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, organizar, 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 e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.

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

- Estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

A introdución temperá de linguas estranxeiras ou adicionais debe ser entendida en relación co contexto educativo en
que ten lugar. Para o alumnado de Educación Primaria da Comunidade Autónoma de Galicia, o inglés é a terceira
lingua dentro  do seu sistema de educación bilingüe.  O modelo  de introdución do inglés  en 6º  de Primaria  na
Comunidade Autónoma de Galicia engade o inglés ás dúas linguas ambientais en 3 periodos semanais que se ven
drásticamente modificados en canto ao seu aspecto metodolóxico debido á situación xerada polo COVID-19, xa que o
traballo en pequeño ou gran grupo para facer certas dinámicas de aula, así como a elaboración de traballos en
común, aporte de material visual de aula¿etc, vese enormemente empobrecido para axustarse ao protocolo COVID-
19. A estratexia metodolóxica, dentro deste contexto, adaptarase na medida do posible para que poida basearse no
principio da aprendizaxe para a lingua extranxeira dentro dun enfoque comunicativo.

O alumnado vai ser quen constrúa a súa aprendizaxe lingüística coa axuda e mediación da profesora ou profesor, da
contorna, das compañeiras e compañeiros, etc (sempre que sexa posible). Isto supón que a lingua deberá practicarse
en contextos comunicativos reais e funcionais nos cales o alumnado poida implicarse e participe activamente nun
clima de intercambio. É necesario crear un ambiente no que o alumnado sinta pracer por escoitar e participar,
evitando o risco de que se canse ou se inhiba. Para que a súa participación sexa comprensiva é necesario aproveitar
experiencias significativas, rutinas, imaxes, personaxes de ficción dos debuxos animados ou contos, cancións, etc.,
tendo en conta que, na educación primaria os aspectos afectivos e de relación adquiren un relevo especial, polo que
é imprescindible a creación dun ambiente cálido, acolledor e seguro, no cal o alumnado se sinta querido e confiado
para poder afrontar as novas aprendizaxes. Sen dúbida, é necesario potenciar o maior número de ocasións para usar
a lingua, aproveitando as rutinas e a vida da aula, pois a aprendizaxe prodúcese e xeneralízase co seu uso.
Desde  esta  metodoloxía  a  énfase  recae  na  significatividade  das  tarefas,  na  resolución  de  problemas,  na
experimentación e no aprender facendo. Á hora de planificar as actividades teranse en conta os diferentes tipos de
contidos e procurarase que a súa construción progresiva se faga desde a actuación da nena e do neno, arredor de
problemas e situacións concretas en que poida encontrar sentido porque conecten cos seus intereses e motivacións.
Deben iniciarse na aprendizaxe da nova lingua a través da imitación e repetición de sons, palabras e enunciados
significativos sempre cunha intención lúdica reparando que, na educación infantil, no xogo conflúen, por unha parte,
o  carácter  motivador  e,  por  outra,  importantes  posibilidades  para  que  a  nena  e  o  neno  establezan  relacións
significativas, ao mesmo tempo que o profesorado pode organizar contidos diversos e sempre con carácter global. A
comprensión e a expresión oral deben ser o punto de partida para o ensino da primeira lingua estranxeira, que o
alumnado ten que aprender de maneira natural e a través do xogo, escoitando, practicando e participando o maior
tempo posible coa primeira lingua estranxeira. As destrezas básicas desenvolvidas serán as receptivas e darase
prioridade ao uso comunicativo e funcional da lingua. Insistirase no uso do idioma, é dicir, na posibilidade do falante
de comunicar unha mensaxe. Por iso, os erros consideraranse parte natural do proceso de aprendizaxe e, como tales,
serán tratados de xeito didáctico e como fonte de coñecementos. A aprendizaxe da nova lingua será intuitiva, polo
que se lle  presentarán ao alumnado mensaxes reais  ou adaptadas vinculadas aos  seus intereses:  producións
multimedia coas que teñan que interaccionar, fotografías, contos, dramatizacións, cancións, xogos, etc.
A variedade de producións ou modelos presentados será fundamental, non só para manter a motivación, senón
tamén para atender as diferenzas de nivel, de desenvolvemento e de formas de aprender. Estableceranse unhas
rutinas como marco de referencia para desenvolver as actividades que se van realizar durante as sesións, posto que
os nenos e nenas se senten máis seguros cando coñecen o ambiente en que se moven. As actividades que se
realicen deben ser atractivas para as nenas e nenos, facendo que se sintan integrados ao tempo que intenten
potenciar as súas destrezas orais. A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e
participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave.
Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do
currículo  mediante o  desenvolvemento de tarefas  e  actividades relacionadas coa resolución de problemas en
contextos da vida real.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Metodoloxía:
¿ Activa: Tomando como punto de partida as necesidades e intereses do alumnado, convertendo así aos alumnos e
alumnas no centro do proceso de enseñanza-aprendizaxe.
¿ O profesor será o encargado de proporcionar as situacións de comunicación para que o alumno se desenvolva e
poida participar na actividade comunicativa. Deberá guiar ao alumnado durante este proceso e axudalo cando teña
problemas.
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¿ O obxectivo prioritario será a comunicación oral.
¿ Aberta e flexible estando exposta a sufrir cambios cando sea necesario. Os alumnos/as con calquera problema de
aprendizaxe poderan ter reforzó e/ou adaptación das actividades.
¿ A transversalidad será unha constante da metodoloxía.
¿ A maioría das actividades serán de traballo individual, en parella, pequeño grupo, gran grupo, seguindo unha
metodoloxía participativa.Ç
¿ Parte dos coñecementos próximos á propia experiencia do alumnado.
¿ Está baseada nun aprendizaxe lúdico a través da interacción entre alumno-alumno, alumno-profesor e alumno-
entorno. Ademáis do xogo, faise uso de outros recursos tamén lúdicos e motivadores como son as cancións, os
contos, as dramatizacións.
¿ Os contidos presentaranse contextualizados e irán acompañados de apoios visuais como xestos e imaxes¿
Facilitando así a comprensión.
¿ Utilizaremos os coñecementos previos dos alumnos e alumnas para empezar a construir a partir  deles novos
coñecementos, baseándonos deste xeito nun aprendizaxe significativo.
¿ A aprendizaxe a nivel de competencias preparará ao alumnado para que poida afrontar os retos persoais ao longo
da vida con éxito. Fai que os alumnos/as no só sexan capaces de aprender, se non de aprender a aprender, aprender
a convivir, aprender a facer.
¿ Consideraremos o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. Farase uso das
tecnoloxías da información e da comunicación.
Como base deste plantexamento metodolóxico está a adquisición e desenvolvemento das catro destrezas básicas:
Listening, Speaking, Reading and Writing.

Metodoloxía Didáctica
As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes:

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; centrándonos no que
resulta  familiar  e  próximo  do  alumnado  mais  cunha  vertente  de  fantasía  para  acadar  o  equilibrio  entre  a
seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para
construír así significados e atribuír sentido ao que aprende (partindo do que coñece e formulando hipóteses para
elaborar  regras  que  axudan  a  interiorizar  o  novo  sistema).  Favorécese  así  o  seu  crecemento  persoal,  o  seu
desenvolvemento e a súa socialización.
A aprendizaxe competencial persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, das súas capacidades,
preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais ao longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só
deben adquirir  uns coñecementos,  senón que deben ser  capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes
contextos da súa vida, contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir todos os aspectos
da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender,
aprender a convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona diferentes actividades
que contribúen ao desenvolvemento das Competencias clave.

As  situacións  comunicativas  que  inclúen  o  humor  e  o  xogo  captan  a  motivación  do  alumnado  e  facilitan  a
aprendizaxe;  por  iso,  é  importante ter  en conta a importancia das cancións e historias,  as características dos
personaxes, as ilustracións e incluso os efectos sonoros das gravacións.

Os alumnos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso, o noso proxecto está deseñado para ser
utilizado con flexibilidade de xeito que todos os integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que
poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros e do progreso
que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un apoio para aqueles alumnos que o requiran, tendo sempre
en conta aqueles casos nos que o progreso non responda aos obxectivos que se programaron, así como os casos en
que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, se desmotiven e
perdan o interese pola lingua estranxeira. Para reparar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de
ampliación,  para os máis avanzados,  como de reforzo,  para os que poidan estancarse nalgún momento.  Estas
actividades non aparecen no Pupil's Book. Están explicadas no Teacher¿s Guide e poden ser de grandísima utilidade
para o labor diario do profesor.

A aprendizaxe dos alumnos é maior e de máis calidade se se basea na actividade; eles demandan exercer a súa
capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona unha ampla gama de actividades e
recursos didácticos de diferente participación. No noso proxecto o alumno é o centro do proceso de ensinanza-
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aprendizaxe mais a súa actividade construtivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser
activa e reflexiva e axustada ao nivel que mostra o alumno/a debendo: iniciar o input da lingua, axudar o individuo na
interacción cos demais, avaliar o que fan os alumnos, proporcionar feedback, contextualizar as actividades e dar
significados comprensibles para o alumno, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de
aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro.

Considerar o progreso mais tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro ocorre como unha
evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso
proxecto enténdese que os erros se producen cando o alumno anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire
regras da súa lingua materna nun proceso natural de adquisición. Mais é importante facer unha distinción entre erro
e equivocación. Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros
corrixiranse ao rematar as interaccións orais, de xeito grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta
que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional debido a
unha falta de atención nun momento determinado, que tamén lle pode acontecer a un falante nativo. Non paga a
pena corrixir os fallos porque non son relevantes do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor importante para asegurar a
calidade do mesmo; no noso proxecto existe un Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiable para cada
unidade, o que permite ao profesor anotar as observacións referentes ao progreso de cada alumno. Tal e como está
concibida, o profesor pode adaptala facilmente ás súas necesidades específicas.

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. O noso proxecto ten en
conta esta  situación ao ofrecer  actividades interrelacionadas coas outras  áreas  curriculares,  comezando polo
coñecemento do mesmo alumno e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, a súa escola,
o seu medio ambiente e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que
se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc.

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiren exclusivamente nunha área determinada e só
serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende nas diferentes áreas (e non só na
institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida,
que debe ser capaz de utilizalo en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é,  a estes efectos,
paradigmática). Por iso, as Competencias clave poden acadarse en todas as materias curriculares, e tamén por iso en
todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales as
puidera adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de acadar determinadas aprendizaxes, mais
tamén permitirá acadar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe
permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno
nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo).

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

1- PÁXINAS DE XOGOS ONLLINE: Dende o blog flymetothebroom.blogspot.com podemos atopar gran número de
material de xogos e actividades online. Este é o blog editado pola mestra con gran variedade de recursos didácticos.
2- HISTORIAS E CONTOS PUBLICADOS EN REDE: A rede sempre e un soporte didáctico de gran utilidade no que
podemos atopar recursos que contextualicen, amplien ou expliquen aquelo que estamos a aprender.
3- XOGOS DE MESA: Aproveitando que a nosa auxiliar de conversa está dende outubro ata xaneiro incluído, usará
entre outros recursos, xogos de mesa para afianzar a linguaxe oral.
4-  XOGOS  FÍSICOS:  Dinamicas  de  cohesión  e  outras  úsaránse  na  aula  como  recurso  lúdico  para  afianzar  o
sentimento de poertenza a grupo, a colaboración e facilitar o uso da lingua oral.
5- LIBROS DE LECTURA: Cada ano o departamento de inglés amplía o seu material de biblioteca do que os discentes
poden facer uso.
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6- POSTERS E MURAIS: Aproveitan a comunicación e participación para conformar un programa sólido de vocabulario
e gramática, coa presentación e práctica coidadosamente escenificadas..
7-FERRAMENTAS  E  ELABORACIÓN  DE  MATERIAIS:   úsanse  entre  outras  aplicacións  o  blog  da  mestra
flymetothebroom.blogspot.com , así como moitos recursos elaborados en LIVEWORSHEETS editados pola propia
mestra dende os seus perfís: PlaydoughDreams1  e Spintheworld1.  Estes son algunhas das ferramentas dixitais que
se usan entre outraSs moitas.
8- ENCERADPO DIXITAL-SMART BOARD.: A aula de 5º de primari é un aula EDIXGAL. Contamos cos soportes dixitais
necesarios para implementar este proxecto dixital.
 9 - USO DOS MEDIOS AUDIOVISUAIS DA ESCOLA: A aula de 5º de primari é un aula EDIXGAL. Contamos cos soportes
dixitais necesarios para implementar este proxecto dixital. 8Aínda que moitos recursos están obsoletos e o seu uso
diario e un handicap en vez de unha solución)
10- REALIA E RECURSOS QUE NOS OFRECE A CONTORNA ESCOLAR: Toda a contorna e subceptible de poñer en valor
calquera das nosas experiencias de ensinanza-aprendizaxe.
11-VIDEOS:.gran cantidade de vídeos atractivos nos que novos presentadores introducen o contido na súa propia
canle. Pon os nenos e nenas e as súas perspectivas no centro da aprendizaxe. O contido do vídeo é tan fresco e
moderno como atractivo, divertido e emocionante, e esperta o interese dos nenos pola aprendizaxe de idiomas, xa
que trae ao mundo real contido relacionado na aula e apoia todos os estudantes a acadar o seu máximo potencial.
12.CANCIÓNS E RIMAS: O propio libro de texto favorece a aprendizaxe aportando estes recursos, aínda tamén se
presentan outros dende enet que favorecen a contextualización, ampliación ou seguimento de aquelo que estamos
a aprender.
13- ACTIVIDADES DUA: As actividades de "deseño universal da aprendizaxe" vense favorecidas por este método xa
que aportan recursos variados e apoian a ensinanza da inmersión e leccións divertidas, facendo a aprendizaxe
significativa e inspiradora para todos..

NOTA: neste apartado 4.2. Materiais e recursos, aparecerá un agrupamento dos diversos materiais e recursos que
podemos utilizar no nivel de 5º.
Citamos algúns exemplos:

1- Páxinas web de xogos online:

British council: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Games to learn English: https://www.eslgamesplus.com/fun-games/

https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-esl-crocodile-board-game/

Types of games:

-Memory

-Drag it.

-Simon says

-Match it.

-Guess it.

-Whats missing?

2- Historias e contos publicados na rede:

"The selfish giant": https://youtu.be/M8MFW2qG79s.

3 - Xogos de mesa (sempre relacionadas co vocabulario e expresións de uso frecuente xa traballados e coñecidos
polo alumnado)
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+ De tarxetas: imaxe-imaxe; imaxe - palabra; palabra - palabra, preguntas:
* adiviñar a tarxeta;
* memory game;
* facer parellas

+ De taboleiro: con imaxes; con imaxes e palabras; con imaxes e instrucións; con preguntas que hai que contestar:

- Snakes and ladders.
- Noughts and crosses.
- Trivial.
- Scrabble.

+ Dominós relacionados cos diferentes temas que vaiamos traballando ao longo do curso.

4  -  Xogos  físicos:  hai  moitos  xogos  aos  que  xogan  nenos  e  nenas  na  lingua  propia  que  son  perfectamente
aproveitables para practicar a LE e incorporala á comunicación automática. Pódense citar aquí:
+ xogos de pelota nos que cada xogador di unha palabra, ou unha frase; ou fai unha pregunta que debe contestar
quen recibe a pelota,
+ xogos de rol,
+ xogos coma o do pano e os números, no que se pode variar perfectamente os números cos que xogan cada vez, ou
introducir a variante de usar palabras dun campo semántico determinado no canto de números,
+ xogos de localización e movemento no espazo.

5- Libros de lectura, principalmente contos pero tamén poesía: é importante contar con libros que os nenos e nenas
podan manipular e cos que se poda facer traballo de lectura e explotación de vocabulario e expresións de uso
frecuente. Recomendamos libros publicados por editoriais dos países da LE que estamos traballando, destinados a
nenos e nenas desta idade e máis novos.

6- Posters e murais: nas dúas posibilidades que nos brindan: a elaboración propia en aula por parte do alumnado; e
os posters de vocabulario que compramos e nos permiten unha ampla variedade de actividades de comunicación
entre o alumnado.

7- Ferramentas dixitais de elaboración de materiais: poden ser usadas polo propio alumnado baixo supervisión e guía
da mestra-e.
Por exemplo:
+ Ferramentas que nos ofrece a propia Consellería de Educación nas aulas virtuais
+ Genially: https://genial.ly/why-genially
+ Canva: https://www.canva.com/es_419/
+ Ferramentas que nos ofrece Google para a escola

8- Encerado dixital interactivo - smart board
Son moitas as posibilidades que nos ofrece o seu uso en aula, dende actividades específicas para este medio ata o
seu uso cos recursos da internet; o simple feito de poder actuar dese xeito coa pantalla diante de todo o grupo - clase
xa é motivador, a partir daí todo son posibilidades.

9 - Uso dos medios audiovisuais cos que conte a escola: radio, vídeo, tanto para a produción coma para un posterior
uso na escoita e comprensión.

10-Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar. Resulta de moita utilidade o uso de obxectos reais e recursos
axeitados ao tema que nos interese en cada momento e que nos proporcione a contorna escolar, o vecindario no que
esta se ubica e calquera procedente das experiencias educativas do alumnado ao longo do curso: excursións, visitas
culturais, etc.

11- Vídeos de plataformas coma Vevo e YouTube: pequenos fragmentos de películas coñecidas polo alumnado, vídeo-
clips de cancións que nenos e nenas coñecen e dos que poden aprender e cantar fragmentos, pequenos fragmentos
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de documentais sobre animais,  natureza, tours por cidades e temas transversais tales coma cuestións sociais,
dereitos de nenos e nenas e os ODS.

12-Permítennos utilizar a linguaxe dunha forma lúdica que resulta motivadora a todos os niveis.

13-Actividades que faciliten a participación de todo o alumnado dentro da súa diversidade.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

En 5º de Primaria contemplamos a necesidade de realizar probas específicas de avaliación inicial  destinadas a
realizar unha valoración da situación de partida dos alumnos ao inicio do curso.

A partir dos resultados, levaranse a cabo as decisión e actuacións comúns adoptadas polo equipo docente .

Esta tarefa realizarase mediante técnicas e procedementos como:
1.- Intercambio de información do equipo educativo:

- Repeticións e materias pendientes doutros cursos.

- Atención á diversidade: discapacidades psíquicas, motóricas, sensoriais, trastornos grave de conducta.

- Dificultades de aprendizaxe: intelixencia límite, déficit de atención,
hiperactividade, dislexia, dificultades específicas.

- Altas capacidades: talento, superdotado,

- Compensación educativa: medio social desfavorecido, escolarización irregular, absentismo, riesgo de abandono
escolar, medidas xudiciais ou de protección,

- Incorporación tardía ao sistema educativo: inmigrante, desescolarizado.

- Outros aspectos: intereses, enfermidades, aspectos familiares.

2.-  Observación  directa  e  sistemática  dos  alumnos  (individual  e  grupal)  e  guiada  coa  axuda  de  documentos
específicos para tal fin.

3.- Probas escritas e orais.
4.- Autoavaliación de alumnos e alumnas (reflexións e toma de conciencia das carencias ou fortalezas en canto as
aprendizaxes).
5.- Entrevistas individuais aos alumnos (formais e informais mediante preguntas na clase) e as familias.
6.- Simulación de situacións, debates.
7.- Resultados das probas iniciais.
8.- Proposta de medidas.

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

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

20

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

Total

100

Proba
escrita 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Táboa de
indicadores 85 100 100 100 100 100 100 100 100 98

Realizarase a cualificación do noso alumnado tendo en conta os seguintes puntos:

-Realizaremos unha proba escrita en cada unha das Unidades Didácticas que traballaremos ao longo do curso,
dándolle a porcentaxe recollida no apartado anterior. Dentro de cada unidade, cada proba escrita será elaborada e
avaliada tendo en conta o peso orientativo asignado a cada criterio de avaliación.

-Mediante  a  observación  directa  e  sistemática  completaremos unha táboa de indicadores  ou  rúbrica  coa que
valoraremos os seus traballos, as exposicións destes, así como as interacións orais e a actitude ante a materia e cos
seus compañeiros/as. Esta táboa de indicadores terá o peso especificado en cada unidade.
Nesta táboa de indicadores, algúns serán recollidos marcando si/non como resposta ao mínimo a conseguir, e outros
serán recollidos cunha escala do 1 ao 5 como posible resposta.
Así na unidade 1, o 60% da cualificación virá dada por unha proba escrita, e o 40% restante mediante unha táboa de
indicadores. E do mesmo xeito no resto das unidades.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Teremos en conta a diversidade do alumnado para facer un ensino individualizado e personalizado, adaptándonos ás
características propias de cada alumno/a. Traballaremos, pois, tendo en conta esa diversidade adoitando as seguintes
medidas: -Manteremos unha comunicación e relación frecuente e clara coas familias, é a mellor maneira de coñecer
as necesidades do alumnado. -Empregaremos distintos estilos de aprendizaxe á hora de propor tarefas, favorecendo
o desenvolvemento de todas as habilidades e intelixencias do alumnado para favorecer a súa integración e inclusión -
Partiremos  do  nivel  de  cada  alumno/a.  -Prestaremos  atención  individualizada  sempre  que  sexa  posible.  -
Traballaremos as emocións con todo o grupo - clase, facéndoos pensar e dialogando ao remate das tarefas sobre o
que saíu ben e o que saíu mal e buscando xuntos propostas de mellora. As medidas con carácter curricular son o
reforzo educativo e as adaptacións curriculares que se levan a cabo con algúns/algunhas estudantes. O reforzo
educativo realízase dentro da aula ordinaria polo mestre/a titor/a e, noutras ocasións, pola mestra especialista en
pedagoxía terapéutica dentro da medida das súas posibilidades ou pola mestra ou mestre de apoio. En todo caso
intentarase: -Adaptarnos ás características individuais e sociais de cada alumno/a. -Adoptar unha metodoloxía
propicia á aprendizaxe para todos os alumnos/as na súa diversidade. -Partir dunha avaliación inicial dos alumnos en
cada núcleo de aprendizaxe para detectar coñecementos previos, e para facilitar a importancia do novo contido a ser
aprendido. De modo xeral, propoñeranse actividades de reforzo en cada unidade para aqueles Criterios de Avaliación
nos que non se acadou o mínimo esixible, a non ser que se trate dun Criterio de avaliación que se avlíe tamén en
unidades posteriores e se considere que co traballo das unidades seguintes é recuperable.

6. Medidas de atención á diversidade

Tal como se establece na normativa vixente, prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada
dos alumnos e alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo que
deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe e que poderán ser tanto
organizativos coma curriculares. Entre as medidas que se adopten poderán considerarse o apoio no grupo ordinario,
os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo.
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A nosa programación ten en conta os  diversos  niveis  de aprendizaxe dos alumnos/as.  Non todos os  nenos/as
aprenden do mesmo xeito  e  ao mesmo ritmo.  Por  iso,  cada actividade pode ser  tratada con distinto  nivel  de
profundidade e apoiada en materiais diversos que permitan adaptarse ás características de todo o alumnado e os
diferentes ritmos de aprendizaxe.
Debemos facer propostas para atender ao alumnado real que teñamos no grupo, coas características que presenten.
A modo de exemplo citamos as seguintes:

* Fast finisher activities:
- Teranse preparadas follas de actividades para aqueles alumnos-as que acaban as tarefas máis rápido; por exemplo
con wordsearch, crosswords, scrabble, out of order de letras ou palabras. ..,  sempre relacionadas co léxico dos
diferentes temas nos que esteamos centrados en cada momento.
- Pediráselles que axuden a outros alumnos coas súas actividades (función de mediación lingüística).
- Os nenos e nenas que rematen poderán comparar, repasar e practicar lectura do traballo feito con outros-as que
tamén vaian rematando.
- Asignaránselles variacións das actividades xa realizadas.
- Terán á súa disposición xogos de tarxetas (palabra-palabra, palabra - imaxe, imaxe - imaxe), de taboleiro e outros,
relacionados co tema de traballo.
- Disporán do uso de ordenador para afondar no tema no que se está a traballar: busca de máis información, imaxes,
cancións, vídeos curtos e similares.

* Nenos e nenas con dificultades de aprendizaxe:
- Incluílos en actividades colectivas, de grupo, no que teñan o seu propio rol,  adaptado ás súas capacidades e
circunstancias.

* Nenos e nenas con trastornos de conduta: buscar a coordinación co equipo de profesorado e a orientadora do
centro, de tal xeito que podamos incluílo nas actividades da aula.

No 5º nivel hai alumnado con necesidades que recibirá apoio das mestras de Pedagoxía Terapéutica e Audición e
Linguaxe.
As medidas adoptadas para a atención á diversidade e para resolver  as  necesidades de mellora,  en canto ao
desenvolvemento dos obxectivos curriculares e a aspectos competenciais, irán encamiñadas a:
- Proporcionarlle procedementos que lles permitan adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión oral,
á lectura, á escritura e o cálculo, numeración, coñecemento do medio natural e físico que lles rodea.
- Utilizacion de estratexias encamiñadas a favorecer un clima de silencio na clase.
- Fomentar o uso do galego como lingua propia e mostra de identificación de Galicia a través de cancións.
- Propoñer tarefas encamiñadas a ampliación do vocabulario galego.
- Guialos con técnicas e consellos que os axuden a redactar textos adecuados ao seu nivel, dende a preparación ata a
redacción e a corrección final.
- Provocar e facilitar situacións de reflexión persoal e toma de conciencia da necesidade de adquirir procedementos
que lle levarán a mellorar.
- Posta en común de ideas encamiñadas a que interioricen a necesidade dun comportamento adecuado .
-  Utilizaranse  estratexias  para  que  reflexionen  sobre  a  necesidade  de  madurar  e  así  aproveitar  mellor  as
aprendizaxes.
- Programar tarefas que favorezan a reflexión sobre o control das emocións e xestionalas para evitar conflictos
persoais.

7.1. Concreción dos elementos transversais
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X X X

ET.2 - Os dereitos da Infancia X X X X X

ET.3 - A resoución pacífica de
conflitos X X X X X X X X

UD 9

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes X

ET.2 - Os dereitos da Infancia X

ET.3 - A resoución pacífica de
conflitos X

Observacións:
Nesta programación só seleccionamos estes pero teñamos en conta que os elementos transversais xa están
seleccionados nun artigo do Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da Educación Primaria en
Galicia. Corresponde ó profesorado escoller e relacionalos ou non coas UD da área; ademais, algúns elementos
transversais terán máis peso nunhas unidades ca noutras.
Por outro lado, cada centro educativo ou mestra/e escollerá o tema ou temas a tratar e o momento máis axeitado
ao longo do curso pero tamén pode ocorrer que un tema non previsto sexa importante abordalo nun momento
dado por unha cuestión de actualidade.
Na área de LE cómpre aproveitar o momento no que un tema transversal sexa abordado na aula pola mestra/e
titora sendo, pois, necesaria a coordinación tanto para escoller o contido coma decidir a maneira de tratalo co
grupo.
.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Contacontos, animación á lectura. Proxección da  película "O
Bosque animado"

Actividades de biblioteca e saída á Casa da Cultura
(1º  trimestre)

Decoración  de  corredores,  unidades  didácticas  como  O
Magosto e Día das Letras Galegas, programa de televisión
escolar...etc

Actividades  promovidas  polo  Departamento  de
Normalización e DinamizaciónLingüística. (1º, 2º e 3º
trimestre)

Selección  dunha  das  obras  ofertadas  para  escolares  no
auditorio.

Asistir a unha representación teatral. (3º trimestre)

Halloween,  Guy  Fawkes,   Christmas,  Saint  Patrick,
Thanksgiving....

Conmemoracións e outras actividades específicas da
LE

Observacións:
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A  participación  do  alumnado  nas  actividades  complementarias  propostas  contribúe  na  consecución  dos
obxectivos propostos na área para o terceiro curso.
Os elementos transversais tamén estarán presentes no deseño e realización de todas as tarefas relativas as
actividades extraescolares programadas polo cent

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

6. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

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

8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

10. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

11. Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo.

Neste  apartado  preténdese  promover  a  reflexión  da  práctica  docente  e  a  autoavaliación  da  realización  e  o
desenvolvemento da programación didáctica. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia
de preguntas que permitan avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para
a propia unidade.
Os items relacionados preséntanse en táboas que conteñen unhas casiñas numeradas do 1 ao 5 para valorar o grao
de consecución de cada un deles. A continuación analizaranse nunha posta en común do profesorado do nivel ao
remate de cada avaliación . Este proceso permitirá unha reflexión sobre a nosa práctica docente e posibilitará a
introdución das medidas correctoras necesarias para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Trimestralmente farase un seguimento do desenvolvemento da programación na propia aplicación PROENS, previa
reunión do profesorado do nivel.  A programación debe ser flexible, permitíndonos correxir e modificar aqueles
aspectos que non resultasen idóneos na posta en práctica.
Ao remate de cada avaliación, utilizando a información recollida na posta en común sobre o labor docente , as
respostas ás seguintes cuestións (que se valoran entre 1 e 5) e os resultados académicos existentes, reunirémonos
para a toma de decisións acordada sobre os posibles cambios que precise a nosa programación. As conclusións
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quedarán recollidas na acta da reunión de ciclo.
Cuestións:
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.
9. Adecuación da secuencia de traballo na aula
10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.
12.Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.
13.Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc
14. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.
15.Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.
16.Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.
17.Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.
18.Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas
19.Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
20.Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.
21.Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
22.Contribución ao plan de lectura do centro.
23.Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

9. Outros apartados
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