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PROXECTO CURRICULAR DE ÁREA: INGLÉS 

2º Ciclo de Educación infantil 

 

Centro CRA de Bergondo 

 

Rúa Estrada A Coruña- Ferrol sn 

 

Localidade Bergondo Provincia A Coruña Código Postal 15165 

 

 

Consideracións previas: 

 

 

   O curso pasado, as clases presenciais víronse suspendidadas pola situación de 

alarma que viviu o país. O profesorado do CRA realizou desde o mes de marzo 

un tremendo esforzo tratando de proporcionar ás familias recursos dixitais ( a 

través dos blogues do Centro)  para soporte e axuda e tratar de suplir as sesións 

de aula. Debido ás realidades de cada familia decidimos non avanzar na 

programación e reforzar as destrezas e competencias básicas xa desenvolvidas 

no curso presencial; polo que este ano retomamos a programación anterior , 

adaptándoa ao novo proxecto do Centro: Auga/ Agua/ Water. 

 

   Asemade a realidade actual co protocolo Covid, oblíganos a reestructurar e 

reorganizar a planificación das sesións de aula coa súa conseguinte adaptación 

nas programacións. Os tempos veñen marcados por entradas escalonadas, 

continuos lavados de mans,...medidas que merman os tempos e que recortan 

sensiblemente o tempo adicado a desenvolver as competencias básicas ( tamén 

na área de inglés). 

 

   Por todos estes condicionantes plantéxome para este curso, recuperar a 

programación do pasado reforzando o aprendido e ampliando e adaptando 

novos contidos ás realidades nas aulas marcadas polo Covid dentro do proxecto 

común de Centro: Auga/ Agua/ Water. 
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XUSTIFICACIÓN TEÓRICA DO PROXECTO 
 
 
 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira é considerada un elemento enriquecedor na 
Educación Infantil, tanto polas necesidades culturais dos nosos tempos coma polo alto grao 
de compatibilidade dos procedementos involucrados na aprendizaxe do inglés cos obxectivos 
propostos pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio. 
A capacidade dos nenos máis pequenos para aprender idiomas é coñecida e aceptada pola 
maioría dos especialistas, ao que se engade a posibilidade de integrar o ensino do inglés na 
metodoloxía da Educación Infantil en xeral. Ao iniciar o estudo dunha lingua estranxeira a 
unha idade tan temperá, preténdese que a adquisición da lingua se realice dun xeito lúdico e 
estimulante que prepare o neno para o proceso continuado que abarcará a Educación 
Primaria e Secundaria na súa totalidade. Os nenos/as que teñen este contacto cunha lingua 
estranxeira na Educación Infantil desenvolverán, cun esforzo mínimo, un conxunto de 
aptitudes e capacidades (sobre todo de comprensión auditiva e de pronuncia) que lles 
axudará ao longo dos seus anos de estudo. 
 
 
 

Obxectivos xerais da etapa de infantil 
 
 
1. A finalidade da Educación infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, 
social e intelectual dos nenos e das nenas. 
 
2. En ambos os ciclos atenderase progresivamente ao desenvolvemento afectivo, ao 
movemento e aos hábitos de control corporal, ás manifestacións da comunicación e da 
linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e relación social, así como ao descubrimento 
das características físicas e sociais do medio. Ademais facilitarase que nenas e nenos 

elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e adquiran autonomía persoal.  
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A Educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades que lles 
permitan:  

a) Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción 
e aprender a respectar as diferenzas.  

b) Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social.  
c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.  
d) Desenvolver as súas capacidades afectivas.  
e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

convivencia e relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de 
conflitos.  

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 
expresión.  

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lecto-escritura e no 
movemento, no xesto e no ritmo.  

 

As tres áreas de experiencia na Educación Infantil  
 
As tres áreas son: 
 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 
 Coñecemento da contorna. 
 Linguaxes: comunicación e representación. 
 
 O obxectivo desta programación é que os ensinos derivados da mesma non se limiten á 
aprendizaxe do inglés. O ensino desta lingua  bríndanos a oportunidade de integrar as áreas 
de identidade e autonomía persoal, medio físico e social e comunicación e representación 
dunha forma globalizadora, así como de demostrar a súa interdependencia. Polo tanto, coas 
actividades que propoño, os nenos/as non só aprenden inglés, senón que o utilizan como 
unha ferramenta de comunicación que lles permite descubrir e coñecer o seu corpo e adquirir 
unha imaxe positiva de si mesmos e dos seus compañeiros, a fin de adoptar actitudes 
autónomas con hábitos básicos de saúde e benestar e iniciar e promover as súas relacións 
sociais cos outros nenos e cos adultos. 
 

Principios metodolóxicos da ensinanza do inglés na Educación Infantil  
Input lingüístico adecuado  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira nos nenos/as da Etapa de Infantil é moi semellante 
ao proceso de adquisición da lingua materna. O neno deberá entrar en contacto cunha 
linguaxe sinxela, pero natural, que non se limite a unhas poucas palabras de vocabulario 
específico, senón que constitúa unha ferramenta coa que acceder á realidade que o rodea.  
 

Coordinación cos titores/as 

Ao ensinarse como unha ferramenta para a comunicación e para a representación, o inglés 
entra a formar parte do currículo xeral desta etapa e permite abarcar toda unha serie de 
conceptos, procedementos e actitudes que se encadran perfectamente dentro da Educación 
Infantil. Por esta razón, a coordinación coas titoras dos nenos/as resulta esencial para 
garantir que a aprendizaxe do inglés se enfoca de xeito integrado e globalizado coas outras 
áreas do currículo. Xa ao remate do curso 2014/2015 tivemos unha reunión de coordinación 
para unificar criterios da posta en marcha do novo proxecto: O Planeta verde/The Green 
Planet.A miña proposta é combinar as unidades deseñadas en torno a nosa mascota 
“Monkey” coas específicas do propio proxecto. Interrelacionando ambas na medida do 
posible. 
 

Rutinas da clase  
Unha das bases dos materiais da clase son as rutinas que se integran no curso para 
desenvolver tanto a competencia sociocultural (os nenos/as aprenden que poden esperar da 
súa clase e que se espera deles) coma a competencia comunicativa (os nenos adquiren unha 
nova ferramenta de comunicación e unha serie de estratexias para entender e ser 
entendidos). Plantexo todas as sesions cunha estrutura moi semellante, que se vai 
completando con distintas versións dos mesmos tipos de xogos e actividades. 
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Actividades curtas  
A capacidade de atención e de concentración dos nenos na Educación Infantil é bastante 
limitada, o que tiven moi en conta á hora de elaborar a secuencia de actividades propostas 
nos materiais da clase.  
 

O período de silencio  
Ao comezo da súa aprendizaxe, moitos nenos/as atópanse no que os lingüistas denominan 
«período de silencio». Nesta fase rexeitan falar en inglés; con todo, óeno todo e utilizan o que 
oen para estruturar as súas nocións sobre o funcionamento deste novo idioma. É máis 
importante ofrecerlles numerosas oportunidades para que comprendan como funciona o 
idioma que insistirlles en que produzan determinadas palabras ou frases. Para iso, 
proporcionareille distintas posibilidades de resposta segundo os diversos tipos de 
aprendizaxe de cada alumno/a. Deste xeito, se lles expón unha pregunta, brindarelles a 
oportunidade de demostrar que entenderon a través dunha resposta física. Imitando o xeito 
en que se adquire o primeiro idioma, proporcionarémoslles respostas positivas para 
comunicarse. 
 

Colaboración cos pais /nais. 
Convén tamén manter un estreito contacto cos pais/nais, explicándolles o que se pode 
esperar dos nenos/as e o método de traballo que se vai desenvolver dándolles pistas para 
que poidan apoiar aos seus fillos no proceso de aprendizaxe. O blogue 
crainenglish.blogspot.com que reflexa o traballo da clase, inclúe tamén consellos sobor de 
libros de contos, pequenas historias e cancións para reforzar a actividade da aula. 
 

 
Integración dos materiais da clase cos obxectivos da Educación Infantil 
no 2.° ciclo  
Os materiais da clase foron concibidos para que os seus obxectivos coincidan cos da etapa 
de Educación Infantil indicados no Real decreto 1630/2006 de 29 de decembro polo que se 
estabelecen os ensinos mínimos do segundo ciclo de Educación Infantil . En definitiva, nos 
materiais da clase intento axudar os nenos/as, a través do inglés, a coñecer mellor o seu 
corpo para que desenvolvan unha imaxe positiva de si mesmos; a observar e explorar a súa 
contorna máis inmediata; a coñecer outras manifestacións culturais; a representar e evocar 
aspectos diversos da realidade vividos, coñecidos ou imaxinados; a conseguir unha 
seguridade afectiva e emocional cada vez maior; a utilizar a linguaxe de forma axustada a 
diferentes situacións para comprender e ser comprendido; a expresar ideas, sentimentos, 
experiencias e desexos; e a adquirir bos hábitos de alimentación e hixiene. 
 
 Obxectivos de cada unha das tres áreas en Educación Infantil. 
 
1 O coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
Esta área de coñecemento e experiencia fai referencia, de forma conxunta, á construción 
gradual da propia identidade, ao estabelecemento de relacións afectivas cos demais e á 
autonomía persoal como procesos inseparábeis e necesariamente complementarios. Os 
contidos que nesta área se agrupan, adquiren sentido dende a complementariedade co resto 
das áreas, e deberán de interpretarse nas propostas didácticas dende a globalidade da 
acción e das aprendizaxes.  
Para contribuír ao coñecemento de si mesmo e á autonomía persoal, convén promover o 
xogo como actividade privilexiada que integra a acción coas emocións e co pensamento, e 
favorece o desenvolvemento social. 
A escola, e especialmente a estas idades, é un ámbito particularmente adecuado para 
enriquecer os procesos de construción do coñecemento de si mesmo e da autonomía 
persoal, ofrécese unha intervención educativa axustada ás distintas necesidades individuais 
en contextos de benestar, seguridade e afectividade. 
Os contidos divídense en catro bloques; o corpo e a propia imaxe, xogo e movemento, a 
actividade e a vida cotiá e o coidado persoal e a saúde  
Achegarse a eses temas é algo inherente en calquera clase de infantil. Ademais, a través dos 
contos e temas tratados nos materiais do curso trátase de desenvolver a autonomía persoal 
de cada alumno así como o coñecemento de si mesmo. Na clase de inglés o xogo e o 
movemento son claves.  
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Obxectivos  

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo ou desenvolvemento das 
seguintes capacidades:  

a) Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, 
posibilidades e limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía 
persoal. 

b) Coñecer e representar o seu corpo, os seus elementos e algunhas das 
súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión e coordinando e 
controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. 

c) Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou 
preferencias, e ser capaces de denominalos, expresalos e comunicárllelos aos demais, 
identificando e respectando, tamén, os dos outros. 

d) Realizar, de xeito cada vez máis autónomo, actividades habituais e 
tarefas sinxelas para resolver problemas da vida cotiá, aumentando o sentimento de 
autoconfianza e a capacidade de iniciativa, e desenvolvendo estratexias para satisfacer 
as súas necesidades básicas. 

e) Adecuar o seu comportamento ás necesidades e requirimentos dos 
outros desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración, evitando 
comportamentos de submisión ou dominio. 

f)  Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 
seguridade, coa hixiene e co fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das 
situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional.  

 
2 O medio físico, natural, social e cultural 

Con esta área de coñecemento e experiencia preténdese favorecer en nenos e nenas o 
proceso de descubrimento e representación dos diferentes contextos que compón a contorna 
infantil, así como facilitar a súa inserción neles, de xeito reflexivo e participativo. Os contidos 
desta área adquiren sentido dende a complementariedade co resto das áreas, e haberán de 
interpretarse nas propostas didácticas dende a globalidade da acción e das aprendizaxes. Así 
por exemplo, o medio non pode ser comprendido sen a utilización das diferentes linguaxes, 
da mesma forma a realización de desprazamentos orientados ha de facerse dende o 
coñecemento do propio corpo e da súa localización espacial. 

Ao longo desta etapa, os nenos e as nenas descobren a súa pertenza ao medio social. A vida 
escolar leva o estabelecemento de experiencias máis amplas que os achegarán ao 
coñecemento das persoas e das relacións interpersoais, xerando vínculos e desenvolvendo 
actitudes como confianza, empatía e apego que constitúen a sólida base da súa socialización. 
No desenvolvemento destas relacións afectivas, terase en conta a expresión e comunicación 
das propias vivencias, das súas emocións e sentimentos, para a construción da propia 
identidade e para favorecer a convivencia.  

Progresivamente hanse de ir achegando ao coñecemento dalgúns trazos culturais propios. A 
diversidade cultural aconsella aproximar a nenos e nenas aos usos e costumes sociais dende 
unha perspectiva aberta e integradora que lles permita coñecer diversos modos e 
manifestacións culturais presentes na sociedade e xerar así actitudes de respecto e aprecio 
cara a elas.  

A importancia das novas tecnoloxías e a súa incorporación actual ao funcionamento da 
sociedade aconsellan que nenas e nenos identifiquen o papel que estas tecnoloxías teñen 
nas súas vidas, interesándose polo seu coñecemento e iniciándose no seu uso.  

Os contidos divídense en tres bloques; o medio físico: elementos, relacións e medida, o 
achegamento á natureza e á cultura e á vida en sociedade. Nos materiais de Lingua 
Estranxeira pódense achegar eses temas aos alumnos a través dos contos e vídeos e outros 
materiais e actividades curriculares.  
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Obxectivos 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das 
seguintes capacidades:  

a) Observar e explorar de forma activa a súa contorna, xerando interpretacións sobre 
algunhas situacións e feitos significativos e mostrando interese polo seu coñecemento.  

b) Relacionarse cos demais, de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, 
interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa 
conduta a elas.  

c) Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas 
características, producións culturais, valores e formas de vida, xerando actitudes de 
confianza, respecto e aprecio.  

d) Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e 
coleccións, identificando os seus atributos e calidades e estabelecendo relacións de 
agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación.  

e) Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e algunhas das súas 
relacións, cambios e transformacións, desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e 
responsabilidade na súa conservación.  

3 As linguaxes: comunicación e representación 

Aínda que pode contribuír nas demais áreas, quizais a área máis importante para Lingua 
Estranxeira é a da comunicación e representación. Esta área de coñecemento e experiencia 
pretende tamén mellorar as relacións entre o neno e o medio. As distintas formas de 
comunicación e representación serven de nexo entre o mundo exterior e interior ao ser 
instrumentos que fan posíbel a representación da realidade, a expresión de pensamentos, 
sentimentos e vivencias e as interaccións cos demais.  

No uso de distintas linguaxes, nenas e nenos irán descubrindo a mellor adaptación de cada 
unha delas á representación das distintas realidades ou dimensións dunha mesma realidade. 
Deste xeito facilitarase que acomoden os códigos propios de cada linguaxe ás súas 
intencións comunicativas, achegándose a un uso cada vez máis propio e creativo das 
devanditas linguaxes.  

As diferentes formas de comunicación e representación que se integran nesta área son: a 
linguaxe verbal, a linguaxe plástica, a linguaxe musical, a linguaxe corporal, a linguaxe 
audiovisual e a linguaxe das tecnoloxías da información e da comunicación, que, en certo 
xeito, integra os anteriores.  

Doutra banda, a linguaxe oral é especialmente relevante nesta etapa, é o instrumento por 
excelencia de aprendizaxe, de regulación da conduta e de manifestación de vivencias, 
sentimentos, ideas, emocións, etc. A verbalización, a explicación en voz alta, do que están 
aprendendo, do que pensan e do que senten, é un instrumento imprescindíbel para configurar 
a identidade persoal, para aprender, para aprender a facer e para aprender a ser. Coa lingua 
oral irase estimulando, a través de interaccións diversas, o acceso a usos e formas cada vez 
máis convencionais e complexas. 

No segundo ciclo de Educación Infantil preténdese que nenos e nenas descubran e exploren 
os usos da lectura e da escritura, espertando e afianzando o seu interese por eles. A 
utilización funcional e significativa da lectura e da escritura na aula, levaralles, coa 
intervención educativa pertinente, a iniciarse no coñecemento dalgunhas das propiedades do 
texto escrito e das súas características convencionais nas que a súa adquisición se ha de 
completar no primeiro ciclo de Primaria.  

Así mesmo, é necesario o desenvolvemento de actitudes positivas cara á propia lingua e a 
dos demais, espertando sensibilidade e curiosidade por coñecer outras linguas. Na 
introdución dunha lingua estranxeira valorarase esta curiosidade e o achegamento progresivo 
aos significados de mensaxes en contextos de comunicación coñecidos, fundamentalmente 
nas rutinas habituais da aula.  
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A linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación presentes na vida 
infantil, requiren un tratamento educativo que, a partir do uso, inicie a nenas e nenos na 
comprensión das mensaxes audiovisuais e na súa utilización adecuada. 

Obxectivos 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das 
seguintes capacidades: 

a) Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaxe e 
gozo, de expresión de ideas e sentimentos e valorar a lingua oral como un medio de 
relación cos demais e de regulación da convivencia.  

b) Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e a través 
doutras linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e á situación.  

c) Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando unha 
actitude positiva cara á lingua, tanto propia coma estranxeira.  

d) Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando actitudes de 
valoración, gozo e interese cara a eles.  

e) Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura explorando o seu funcionamento e 
valorándoas como instrumento de comunicación, información e gozo.  

f) Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes e 
realizar actividades de representación e expresión artística mediante ou emprego de 
diversas técnicas.  

g) Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades dentro 
da aula, e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios comunicativos.  

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos 
teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo baseado na 
adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes 
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que haberán de ser demostrados polo 
alumnado (é algo máis ca unha formación funcional). En suma, unha competencia é a 
capacidade posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e 
actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e 
sucinta, chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os 
coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades nunha situación 
determinada (de carácter real e distinta daquela en que se aprendeu), activar recursos ou 
coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se esqueceron). 
 
Hai un aspecto que cómpre salientarmos, sobre o que se pode chamar carácter combinado 
da competencia: o alumnado, mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, pero 
ademais que sabe ser e estar. Desta forma vemos como unha competencia integra os 
diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), 
exemplo dunha formación integral do/a alumno/a. En suma, estamos a recoñecer que a 
institución escolar non só prepara o/a alumno/a no coñecemento de saberes técnicos e 
científicos, senón que o fai tamén como cidadán/a, de aí que deba demostrar unha serie de 
actitudes cívicas e intelectuais que implique o respecto aos demais, ser responsable, traballar 
en equipo... 
 
Tamén é importante outro aspecto: formar en competencias permite facerlle fronte á 
constante renovación de coñecementos que se produce en calquera área de coñecemento. A 
formación académica do alumnado transcorre na institución escolar durante un número 
limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, 
polo que unha formación competencial no uso, por exemplo, das tecnoloxías da información e 
a comunicación permitirá acceder a este instrumento para conseguir a información que en 
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cada momento se precise (obviamente, despois de analizarse a súa calidade). Se ademais 
temos en conta que moitas veces é imposible tratar en profundidade todos os contidos do 
currículo, está claro que o alumnado deberá formarse nesa competencia, a de aprender a 
aprender. 
 
No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o/a 
alumno/a cando remata a escolaridade obrigatoria para enfrontarse cos retos da súa vida 
persoal e laboral son as seguintes: 
 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 
 Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
 Competencia social e cidadá. 
 Competencia cultural e artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
 
Contribución da área de Lingua Estranxeira á adquisición das competencias básicas 
 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en 
comunicación lingüística de xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos 
matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe 
da lingua estranxeira, baseada no desenvolvemento de habilidades comunicativas, contribuirá 
ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. 
 
A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no 
discurso oral dado que as habilidades de escoitar, falar e conversar, adquiren unha relevancia 
singular nesta etapa. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira mellora a competencia 
comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para expresarse. 
 
A partir da adquisición da linguaxe, esta convértese en vehículo do pensamento humano, en 
instrumento para a interpretación e a representación da realidade e na ferramenta de 
aprendizaxe por excelencia. Esta materia contribúe ao desenvolvemento da competencia 
para aprender a aprender posto que acrecenta a capacidade lingüística xeral conferíndolle 
novas potencialidades e recursos diferentes para a comprensión e a expresión.. 
 
Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e 
cidadá. As linguas sérvenlles aos/ás falantes para comunicarse socialmente, forman parte da 
cultura común das diferentes comunidades e nacións. Pero tamén, en boa medida, son 
vehículo de comunicación e transmisión cultural, e favorecen o respecto, o interese e a 
comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación das diferenzas 
culturais e de comportamento. 
 
As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia en 
tratamento da información e competencia dixital. A utilización de recursos dixitais para a 
aprendizaxe é inherente á materia e este uso cotián contribúe directamente ao 
desenvolvemento desta competencia. 
 
Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais propias da 
lingua e dos países nos que se fala e, polo tanto, contribúe a adquirir a competencia artística 
e cultural xa que propicia unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación 
artística, como na literatura infantil. 
 
O coñecemento dunha lingua estranxeira tamén contribúe á adquisición da competencia en 
autonomía e iniciativa persoal, en varios sentidos. O currículo fomenta o traballo cooperativo 
na aula, e o manexo de recursos e habilidades persoais dentro da área “O coñecemento de si 
mesmo/a e a autonomía persoal”, e isto supón poñer en funcionamento determinados 
procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións no 
traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal. 
 
Finalmente, e a pesar de que a Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 
e a Competencia matemática non se mencionan especificamente nos obxectivos para Lingua 
Estranxeira, por mor da natureza dos materiais, pódense atopar moitas oportunidades de 
empezar a desenvolver tamén estas competencias. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
Aínda que o enfoque principal da miña programación consiste en motivar os/as nenos/as máis 
que indicar os seus logros, o control do progreso é importante para poder facer un 
seguimento individualizado da aprendizaxe. No primeiro curso do 2º ciclo de infantil, como 
os/as nenos/as están empezando a aprender, a avaliación pódese basear na observación 
directa do seu desenvolvemento. É máis importante animalos/as a que participen, 
premiándoos con eloxios e facerlles reflexionar sobor dos logros acadados, dedicar tempo a 
fixar os alicerces da futura aprendizaxe de idiomas con confianza. 
 
O control de progreso é un labor continuo desde o 2º curso do 2º ciclo de infantil. Pódese 
facer en calquera momento, facendo varias preguntas despois da hora do conto, fixándose 
nos/as nenos/as mentres traballan na mesa e observando como se desenvolven nas 
actividades con toda a clase. 
 
Os criterios de avaliación pódense dividir en dúas seccións: 
 
Actividades de clase 
 Segue as instrucións da clase. 
 Intenta comunicarse co profesor/a marioneta Monkey. 
 Escoita e entende as cancións/rimas. 
 Intenta participar nas cancións/rimas (letra, accións ou as dúas cousas). 
 Pode seguir o conto. 
 Participa nos xogos. 
 Completa as fichas. 
 Completa os traballos manuais con coidado. 
 Responde non-verbalmente ás instrucións. 
 Responde verbalmente ás instrucións. 
 Recoñece o vocabulario clave da unidade e empeza a nomealo en inglés. 
 
Actitude e comentarios xerais 
 Mostra interese en aprender. 
 Esfórzase. 
 Participa. 
 Séntese seguro/a na clase. 
 Respecta as rutinas e as normas da clase. 
 Desenvolve a psicomotricidade grosa. 
 Desenvolve a psicomotricidade fina. 
 Coopera cos/as compañeiros/as da clase. 
 Escoita os/as compañeiros/as da clase. 
 Respecta as normas das quendas de palabra. 
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12. MATERIAIS CURRICULARES 

 

 

1º curso  

2º ciclo Educación infantil 

 

 

Material de elaboración propia coa mascota”Monkey” como eixo 

de motivación dentro do proxecto común do CRA Auga/ Agua/ 

Water 

2º curso  

2º ciclo Educación infantil 

 

Material de elaboración propia coa mascota “Monkey” como eixo 

de motivación dentro do proxecto común do CRA Auga/ Agua/ 

Water 

 

3º curso  

2º ciclo Educación infantil 

 

 

Material de elaboración propia dentro do proxecto común do CRA  

coa mascota “Monkey” como eixo de motivación. 
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Programación de 
contidos para 4º 

De Ed. Infantil 
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UNIDADE DE INTRODUCIÓN: HELLO! 
 
TEMA 
Presentacións, saúdos e despedidas.  
 
OBXECTIVOS 

 Presentar e saudar aos compañeiros/as. 
 Ensinar e practicar a dicir Hello e Bye-Bye. 
 Escoitar, cantar e facer a mímica dunha canción de vocabulario: Numbers song. 
 Presentar e practicar os números 1 a 4. 
 Estabelecer unhas rutinas que favorezan a aprendizaxe. 

 
LINGUAXE ACTIVA  
Nova: Hello, bye bye, Monkey, one, two, three, four,… 
 
LINGUAXE PASIVA 
Hello, Bye Bye, Good morning/afternoon, Time to go!, See you tomorrow, See you next 
lesson, Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What’s this?, 
Who’s this?, What number is it? 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
Hello. Goodbye. 
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar, presentar a Monkey e cantar a canción Hello. 
 Introducir ao personaxe de Monkey  familiarizarse con el. 
 Ordenar e despedirse cantando as cancións Tidy up e Bye, bye. 
 Practicar e repasar o vocabulario dos números utilizando elementos reais da aula (os 

nenos/as que están na clase, os que non, os dedos de cada man,…) 
Lección 2 
 Practicar a contar en inglés novamente. 
 Aprender, cantar e facer a mímica da canción: Numbers song, para consolidar o 

vocabulario da lección. 
 Colorear e contar unhas follas do bosque dentro do proxecto “ The Green Planet” 
 
ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACION (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
Xogo coas flashcards dos números. 
Photocopy Master 1: Draw your hand and colour. Debuxar a súa propia man e colorear o 
debuxo. 
Lección 2 
O xogo de sumar 
Photocopy Master 2: Make a hello/bye bye puppet . Confeccionar un monicreque. 
Lección 3 
Xogo coas miniflashcards. 
Photocopy Master 3: Colour and count the blocks . Colorear e contar uns bloques 
 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia matemática. 
Inícianse nas habilidades matemáticas mediante actividades con números e representacións 
numéricas. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a saudarse e presentarse. 
 
Competencia cultural e artística. 



 14 

Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de pegar e debuxar (follas 1 e 2 do 
Classbook). 
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 A través do coñecemento e da identificación cos personaxes amigos os nenos formarán 

tamén unha imaxe de si mesmos, manifestando e gozando a súa propia identidade nun 
ambiente de clase que fomenta a seguridade. 

 Trátase de formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmos a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, 
posibilidades e limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía 
persoal. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Nesta unidade inícianse nas habilidades matemáticas mediante actividades con números 

e representacións numéricas. 
 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de aprendizaxe, de 
representación, de comunicación e gozo, de expresión de ideas e sentimentos. Os nenos 
aprenden a saudarse e presentarse. 

 
Criterios de avaliación 
No primeiro curso do 2º ciclo de infantil, como os/as nenos/as están empezando a aprender, a 
avaliación pódese basear na observación directa do seu desenvolvemento. 
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UNIDADE 1: OUR SCHOOL 
 
TEMA 

As cores e as pezas de vestir.  
 
OBXECTIVOS 
 Contar, escoitar e actuar o conto It´s raining. 
 Escoitar e practicar a canción do conto: It’s raining, it’s sunny.  
 Presentar o vocabulario das cores e practicalo.  
 Presentar e practicar a canción de vocabulario: Splish! Splash! Splosh!  
 Elaborar o pop-out da unidade (o sinal do tempo) e utilizalo para practicar a linguaxe 

desta.  
 Personalizar unha actividade creativa: debuxar unhas botas e pintalas da cor que 

queiran.  
 
LINGUAXE ACTIVA  
Nova: Red, yellow, green, blue, boots. 
Repaso: Monkey, Hello, bye bye. Os números 1-4. 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next?, Now let’s 
listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye bye!. 
See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
It’s raining. It’s sunny.  
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Good Morning 
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira. Presentar e facer a mímica da 

canción do conto: It’s raining, it’s sunny.  
 Ordenar e despedirse cantando as cancións Tidy up e Bye, bye (en todas as leccións).  
Lección 2 
 Presentar o vocabulario clave da unidade (as cores) e practicalo..  
 Realizar o pop-out do sinal que indica que vai sol e chove e xogar un xogo con el (CB 

Unit 1 Pop-out It’s raining).  
 Ver o conto da unidade no DVD. Facer a actuación do conto utilizando o pop-out que 

realizaron. Levantar o pop-out cando chove ou vai sol no conto.  
 Cantar a canción do conto; It’s raining, it’s sunny (CD) facendo a mímica correspondente 

e levantando o pop-out, segundo o que diga a canción.  
Lección 3 
 Repasar e presentar vocabulario clave novo. Practicalo co Pocket Poster e coas 

flashcards das cores.  
 Escoitar, cantar e facer a mímica da canción de vocabulario: Splish! Splash! Splosh!  
 Relacionar e unir mediante liñas cada círculo co par de botas correspondentes. 
Lección 4 
 Repasar o vocabulario  coas flashcards das cores.  
 Escoitar e facer a mímica da canción da unidade Splish! Splash! Splosh.  
 Volver centrarse no conto da unidade: The Big Story Book: It’s raining e escoitalo no CD. 

Utilizar as miniflashcards das cores nos momentos en que se escoiten no conto.  
Lección 5 
 Ver o conto da unidade por segunda vez no DVD (It’s raining, it’s sunny) e facer a mímica 

correspondente . 
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ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACION (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
O repaso da Unidade de Introdución: contar  
A actividade para consolidar o conto . 
Lección 2 
Xogo coas flashcards: Red and yellow (Vermello e amarelo)  
Xogo de mímica  
Lección 3 
Colour puddles (Os charcos de cores) . 
Photocopy Master 4: Make a weather sign. Elaborar un sinal do tempo.. 
Lección 4 
Which colour (Que cor é?) . 
Colour tables game (O xogo das mesas de cores). 
 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario das cores coas miniflashcards e Pocket Poster. 
 Practicar a canción do vocabulario (Splish! Splash! Splosh!) e facer a mímica 

correspondente. 
 Personalizar unha actividade: debuxar as botas da súa cor preferida. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema de unidade co tema do tempo meteorolóxico, realizando unha 

manualidade. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan unha manualidade con tres cartolinas onde se 
fai collage de tempo soleado, chuvioso e nubrado. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Aprender sobre aspectos do tema do tempo meteorolóxico.  
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a falar do tempo e as pezas de 
vestir. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de pegar e debuxar (follas 3, e 6 do 
Classbook) e ao facer e utilizar o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a 
canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 Os nenos realizan de xeito cada vez máis autónomo actividades habituais; aprenden a 

moverse dentro da aula, aumentando o sentimento de autoconfianza e a capacidade de 
iniciativa e desenvolven estratexias para satisfacer as súas necesidades básicas. Todo 
isto favorece que o neno se sinta cómodo na súa contorna e poida comunicar as súas 
opinións e intereses con maior seguridade.  
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O medio físico, natural, social e cultural 
 Nesta unidade o tema relaciónanse coa contorna dos nenos, observando cambios no 

tempo atmosférico e anímase os nenos a que lles presten atención a estes co conto da 
Unidade e co Routine Poster.  

 
As linguaxes: comunicación e representación 
 A linguaxe plástica é un bo medio de expresarse e compartir cos demais. O neno 

empeza a interesarse polas cores e polas formas e desenvolve o seu sentido estético e 
gustos propios, contribuíndo así ao seu desenvolvemento integral.  

 Mediante as representacións e actividades de resposta física anímase os nenos a 
servirse de técnicas de mímica e de expresión corporal como apoio á comunicación oral.  

 
Criterios de avaliación 
No primeiro curso do 2º ciclo de infantil, como os/as nenos/as están empezando a aprender, a 
avaliación pódese basear na observación directa do seu desenvolvemento. 
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UNIDADE 2: DAILY ROUTINE AT SCHOOL 
 
TEMA 
As partes da cara.  
 
OBXECTIVOS 
 Contar e escoitar o conto : wash, wash, wash!  
 Escoitar e practicar a canción do conto: wash, wash, wash!  
 Presentar o vocabulario das partes da cara e practicalo.  
 Presentar, practicar e facer a mímica da canción de vocabulario: Happy face.  
 Elaborar o pop-out da unidade (a cara pintada e a cara limpa) e utilizalo para practicar a 

linguaxe desta.  
 Personalizar unha actividade creativa: debuxar a cara do seu mellor amigo.  
 
LINGUAXE ACTIVA  
Nova: face, eyes, nose, mouth.  
Repaso: red, blue, green, yellow. Hello, bye bye. Rocket, Star, Monkey. Os números 1-4. 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next?, Now let’s 
listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye bye!. 
See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
wash, wash, wash! I’m happy. 
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar, utilizando o Pocket Poster e as flashcards da unidade e cantar a canción Hello 

(en todas as leccións).  
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira, con e sen o CD. Presentar e 

facer a mímica da canción do conto: wash, wash, wash!  
 Ordenar e despedirse cantando as cancións Tidy up e Bye, bye (en todas as leccións).  
Lección 2 
 Presentar o vocabulario clave da unidade (as partes da cara) e practicalo co Pocket 

Poster.  
 Realizar o pop-out da cara pintada e da cara limpa e xogar un xogo con el (CB Unit 2 

Pop-out wash, wash, wash!).  
 Ver o conto da unidade no DVD. Facer a actuación do conto utilizando o pop-out que 

realizaron. Sinalar as partes da cara no pop-out a medida que se van escoitando.  
 Cantar a canción do conto; wash, wash, wash! (CD) facendo a mímica correspondente e 

levantando o pop-out segundo o que diga a canción.  
Lección 3 
 Repasar e presentar vocabulario clave novo. Practicalo co Pocket Poster e coas 

flashcards da cara.  
 Escoitar, cantar e facer a mímica da canción de vocabulario; Happy face.  
 Relacionar e unir mediante liñas cada parte da cara co personaxe correspondente..  
Lección 4 
 Repasar o vocabulario co Pocket Poster, coas flashcards e coas miniflashcards da cara.  
 Escoitar e facer a mímica da canción da unidade Happy face.  
 Volver centrarse no conto da unidade: The Big Story Book: wash, wash, wash! e escoitalo 

no CD. Utilizar as miniflashcards da cara nos momentos en que se escoiten no conto.  
Lección 5 
 Ver o conto da unidade por segunda vez no DVD (Wash, wash, wash!) e facer a mímica 

correspondente.  
 Completar un debuxo coloreando a cara igual cá da pintura de Rocket do conto .  
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ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACION (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
O repaso da Unidade 1  
A actividade para consolidar o conto.. 
Lección 2 
Xogo coas flashcards: Build a face (Para facer unha cara)). 
Xogo de mímica co pop-out. 
Lección 3 
Double ring song time (A hora da canción dos dúas rodas) . 
Photocopy Master 5: Complete and colour Monkey’s face (Completar e colorear a cara de 
Monkey) ). 
Lección 4 
Mini flashcards snap (Burro coas miniflascards) ). 
Monkey’s Nose Game (O xogo do nariz de Monkey)). 
 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario da cara coas miniflashcards e Pocket Poster. 
 Practicar a canción do vocabulario (Happy face) e facer a mímica correspondente. 
 Personalizar unha actividade; debuxar a cara do seu mellor amigo. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema de unidade co tema das caras dos animais. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan unha manualidade: facer unha cara grande 
dun león; cun prato de papel, pinturas, pinceis, papel negro, adhesivo, la amarela, 
laranxa e marrón. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Aprender sobre as caras dos animais e a importancia da hixiene persoal.  
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a describir a cara. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de pegar e debuxar  e ao facer e utilizar 
o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 A través do coñecemento do seu corpo (as partes da cara) e as súas funcións, os nenos 

descobren as posibilidades de acción e expresión, identifican as súas propias 
características e desenvolven sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 

 Progresan na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa hixiene e co 
fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situacións de equilibrio e benestar 
emocional. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 
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 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes contextos que 
compoñen o seu contorno (a escola), facilitando a súa inserción nela e aproximándose ao 
coñecemento do mundo que os rodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas de 
comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 
 Os nenos expresan sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e a través 

doutras linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e ás situacións. 
 Os nenos vanse acercando á linguaxe audiovisual e ás tecnoloxías da información e da 

comunicación; e empezan tamén a distinguir entre a realidade e a representación 
audiovisual. 

 
Criterios de avaliación 
No primeiro curso do 2º ciclo de infantil, como os/as nenos/as están empezando a aprender, a 
avaliación pódese basear na observación directa do seu desenvolvemento. 
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UNIDADE 3: CELEBRATING  BIRTHDAYS! 
 
TEMA 

Os alimentos asociados ás festas. 
 
OBXECTIVOS 
 Contar, escoitar e actuar o conto co Big Story Book: The blue balloon. 
 Escoitar e practicar a canción do conto: Happy Birthday, Star! 
 Presentar o vocabulario dos alimentos e practicalo. 
 Presentar, practicar e facer a mímica da canción de vocabulario: My party. 
 Elaborar o pop-out da unidade (o globo) e utilizalo para practicar a linguaxe desta. 
 Personalizar unha actividade creativa: debuxar o seu alimento de festa preferido. 
 
LINGUAXE ACTIVA  
Nova: grapes, juice, ice cream, cake, balloon. 
Repaso: Rocket, Star, Monkey, Hello, bye bye. Os números 1-4, red, blue, yellow, green, 
orange. 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Copy me! What’s next?, Now 
let’s listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye 
bye!. See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
Up, down, Happy birthday! 
 
PROCEDEMENTOS 
Lección 1 
 Saudar, utilizando o Pocket Poster e as flashcards da unidade e cantar a canción Hello 

(en todas as leccións).  
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira, con e sen o CD. Presentar e 

facer a mímica da canción do conto: Happy Birthday, Star!  
 Colorear unha “Birthday Cake”.  
 Ordenar e despedirse cantando as cancións Tidy up e Bye, bye (en todas as leccións).  
Lección 2 
 Presentar o vocabulario clave da unidade (os alimentos) e practicalo.  
 Realizar o pop-out do globo azul e xogar un xogo con el. 
 Ver o conto da unidade no DVD. Facer a actuación do conto utilizando o pop-out que 

realizaron. Mover o pop-out do globo a medida que se van escoitando as expresións 
up/down.  

 Cantar a canción do conto; Happy Birthday, Star! (CD) facendo a mímica correspondente 
e levantando o pop-out segundo o que diga a canción.  

Lección 3 
 Repasar e presentar vocabulario clave novo. Practicalo co Pocket Poster e coas 

flashcards dos alimentos.  
 Escoitar, cantar e facer a mímica da canción de vocabulario: My party. 
 Completar o colorido dos debuxos duns alimentos.  
Lección 4 
 Repasar o vocabulario coas flashcards e coas miniflashcards dos alimentos.  
 Escoitar e facer a mímica da canción da unidade My party.  
 Volver centrarse no conto da unidade: The Big Story Book: The blue balloon e escoitalo 

no CD. Utilizar as miniflashcards dos alimentos nos momentos en que se escoiten no 
conto.  

Lección 5 
 Ver o conto da unidade por segunda vez no DVD (The blue balloon) e facer a mímica 

correspondente.  
 Repasar unhas liñas que relacionan os personaxes cun alimento correspondente.  
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ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACION (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
A actividade para consolidar o conto . 
Lección 2 
Xogo coas flashcards: Find the party food (Hai que buscar a comida da festa. 
Statues game using the pop-out (O xogo das estatuas co pop-out . 
Lección 3 
Plasticine party (A festa de plastilina) . 
Photocopy Master 7: Make a birthday card. Elaborar unha tarxeta de aniversario. 
Lección 4 
Xogo coas miniflashcards: It’s a party! (É unha festa!) . 
Xogo coas miniflashcards: I love cake! (Encántame o pastel!) . 
Lección 5 
A actuación. 
 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario dos alimentos coas miniflashcards. 
 Practicar a canción do vocabulario (My party) e facer a mímica correspondente. 
 Personalizar unha actividade: debuxar o seu alimento de festa preferido. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema de unidade co tema do globo e co boneco. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan unha manualidade: facer un boneco globo; 
cun globo, un par de pés de cartolina, rotuladores, celo e moedas. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden os alimentos asociados ás festas. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de pegar e debuxar , e ao facer e utilizar 
o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 Aprender a identificar e expresar sentimentos, así como gustos e preferencias (en 

relación á alimentación por exemplo) potencia un bo coñecemento de si mesmos e das 
súas propias características. 

 O neno progresa na adquisición de hábitos e actitudes saudábeis, apreciando e gozando 
das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. Promóvese a importancia dunha 
alimentación saudábel, ao centrarse na froita da mesa do aniversario e na lección 
interdisciplinaria en concreto, no crecemento das laranxas e en como se fai zume con 
elas. 

O medio físico, natural, social e cultural 
 A través do tema da comida, o neno vai interiorizando progresivamente pautas de 

comportamento social e axustando a súa conduta a elas. Aprender normas relacionadas 
con comer e compartir espazo con outros nenos para esta función. Tamén observa e 
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recoñece algúns sinais de identidade cultural do contorno en relación á forma de 
alimentarse. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 Empezan a comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando actitudes 
de valoración, gozo e interese cara a eles. Traballan con cancións e contos e 
representan partes sinxelas deste. 

 
Criterios de avaliación 
No primeiro curso do 2º ciclo de infantil, como os/as nenos/as están empezando a aprender, a 
avaliación pódese basear na observación directa do seu desenvolvemento. 
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UNIDADE 4: TOYS 
 

TEMA 
Os xoguetes. 
 
OBXECTIVOS 
 Contar, escoitar e actuar o conto Rocket’s car. 
 Escoitar e practicar a canción do conto: The red car. 
 Presentar o vocabulario dos xoguetes e practicalo. 
 Presentar, practicar e facer a mímica da canción de vocabulario: Look! Look! Look! 
 Elaborar o pop-out da unidade (o caixón de area cos xoguetes) e utilizalo para practicar a 

linguaxe desta. 
 Personalizar unha actividade creativa: debuxar o seu xoguete preferido. 
 
LINGUAXE ACTIVA  
Nova: car, teddy, scooter, book, sand 
Repaso: Rocket, Star, Monkey, Hello, bye bye. Os números 1-4. Blue, green, red, yellow, 
orange. 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Copy me!, What’s next?, 
Now let’s listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say 
bye bye!. See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
I like the red car best! 
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar, utilizando a canción Good Morning.  
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira Rocket´s Car. 
 Presentar e facer a mímica da canción do conto: The rede car.  
 Colorear a ficha dos coches. 
 Ordenar e despedirse cantando as cancións Tidy up e Bye, bye (en todas as leccións).  
Lección 2 
 Presentar o vocabulario clave da unidade (os xoguetes) e practicalo.  
 Realizar o pop-out do caixón de area cos xoguetes e xogar un xogo con el.  
 Ver o conto da unidade no DVD. Facer a actuación do conto utilizando o pop-out que 

realizaron. Levantar as lapelas dos xoguetes do pop-out unha a unha para que se vexa o 
que hai debaixo.  

 Cantar a canción do conto; The rede car (CD) facendo a mímica correspondente e 
levantando o pop-out segundo o que diga a canción.  

Lección 3 
 Repasar e presentar vocabulario clave novo. Practicalo  coas flashcards dos xoguetes.  
 Escoitar, cantar e facer a mímica da canción de vocabulario; Look! Look! Look!  
 Relacionar e unir mediante liñas cada xoguete coa súa silueta correspondente.  
Lección 4 
 Repasar o vocabulario co Pocket Poster, coas flashcards e coas miniflashcards dos 

xoguetes.  
 Escoitar e facer a mímica da canción da unidade Look! Look! Look!  
 Volver centrarse no conto da unidade: The Big Story Book: Rocket’s car e escoitalo no 

CD. Utilizar as miniflashcards dos xoguetes nos momentos en que se escoiten no conto.  
Lección 5 
 Ver o conto da unidade por segunda vez no DVD (Rocket’s car) e facer a mímica 

correspondente.  
 Completar de colorear uns coches da cor indicada.  

  
 
ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACION (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
O repaso da Unidade 3 . 
A actividade para consolidar o conto. 
Lección 2 
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Xogo coas flashcards: Where’s the scooter? (Onde está o patinete?) . 
Xogo de mímica co pop-out . 
Lección 3 
Go to the toy you like best game (O xogo de acercarse ao xoguete que máis che guste). 
Photocopy Master 8: Make and do the jigsaw. Confeccionar un crebacabezas (GD páx. 77). 
Lección 4 
Tidy up! (A recoller!) . 
Musical cushions (Os coxíns musicais) . 
Lección 5 
A actuación. 
 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario da cara coas miniflashcards e Pocket Poster. 
 Practicar a canción do vocabulario (Look! Look! Look!) e facer a mímica correspondente. 
 Personalizar unha actividade: debuxar o seu xoguete preferido.  
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema de unidade co tema dos círculos.  
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan unha manualidade: facer un osiño de peluche 
con círculos de cor amarela, laranxa ou marrón de distintos tamaños, unha guía dun 
osiño en papel branco e adhesivo. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden sobre os xoguetes. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de pegar e debuxar e ao facer e utilizar 
o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 O xogo é unha actividade privilexiada e a través del os nenos aprenderán a interactuar 

cos outros, a compartir e traballar cos seus compañeiros, respectando as quendas no 
xogo ou cando se lle contestan preguntas ao profesor. Todo isto creará unha imaxe 
positiva e axustada de si mesmos.  

 Progrésase na adquisición de hábitos e actitudes relacionadas coa seguridade, coa 
hixiene e coa saúde: por exemplo o coidado dos amigos e o importante que é xogar de 
xeito seguro, así como incrementar o interese polas actividades ao aire libre.  

 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Mediante o coñecemento das accións e do xogo, o neno relaciónase cos demais de 

forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando as pautas de 
comportamento social e axustando a súa conduta a elas.  

 Os nenos observan e exploran de forma activa a súa contorna, os obxectos e as materias 
presentes no medio, as súas funcións e usos cotiáns. Igualmente aprenden sobre a 
situación de si mesmos e os obxectos no espazo, sobre as posicións relativas e os 



 26 

desprazamentos.  
 
As linguaxes: comunicación e representación 
 A linguaxe corporal ten que ver coa utilización do corpo, os seus xestos, accións e 

movementos e á súa vez cunha intención comunicativa e representativa. O xogo 
simbólico e a expresión dramática tamén supón un modo de manifestar a súa 
afectividade e de dar conta do seu coñecemento do mundo.  

 
Criterios de avaliación 
No primeiro curso do 2º ciclo de infantil, como os/as nenos/as están empezando a aprender, a 
avaliación pódese basear na observación directa do seu desenvolvemento. 
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UNIDADE 5: PETS. 
 

TEMA 
As mascotas. 
 
OBXECTIVOS 
 Contar, escoitar e actuar o conto co Big Story Book: Twig’s rabbit. 
 Escoitar e practicar a canción do conto: Hop away! 
 Presentar o vocabulario dos animais e practicalo. 
 Presentar, practicar e facer a mímica da canción de vocabulario: My pet. 
 Elaborar o pop-out da unidade (os animais) e utilizalo para practicar a linguaxe desta. 
 Personalizar unha actividade creativa: debuxarse a si mesmo coa súa mascota. 
 
LINGUAXE ACTIVA  
Nova: bird, cat, dog, rabbit, carrot.  
Repaso: Rocket, Star, Monkey, Hello, bye bye. Os números 1-4. Teacher. Red, yellow, green, 
blue, orange, ea. 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next?, Copy me!, 
Now let’s listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say 
bye bye!. See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
I’ve got a (cat). 
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Good Morning (en todas as leccións).  
 Presentar e escoitar o conto da unidade Twig´s Rabbit 
 Presentar e facer a mímica da canción do conto: Hop away! 
 Colorear unha ficha do conto. 
 Ordenar e despedirse cantando as cancións Tidy up e Bye, bye (en todas as leccións).  
Lección 2 
 Presentar o vocabulario clave da unidade (as mascotas) e practicalo.  
 Realizar o pop-out das mascotas e xogar un xogo con el. 
 Ver o conto da unidade no DVD. Facer a actuación do conto utilizando o pop-out que 

realizaron. Desdobrar as lapelas dos animais cando estas se mencionan no conto.  
 Cantar a canción do conto; Hop away! (CD) facendo a mímica correspondente e 

levantando o pop-out segundo o que diga a canción.  
Lección 3 
 Repasar e presentar vocabulario clave novo. Practicalo coas flashcards das mascotas.  
 Escoitar, cantar e facer a mímica da canción de vocabulario; My pet.  
 Relacionar e unir mediante liñas cada personaxe coa súa mascota correspondente.  
Lección 4 
 Repasar o vocabulario coas flashcards dos animais.  
 Escoitar e facer a mímica da canción da unidade My pet.  
 Volver a contar oconto da unidade Twig’s rabbit e utilizar as flashcards dos animais nos 

momentos en que se escoiten no conto.  
Lección 5 
 Ver o conto da unidade por segunda vez no DVD (Twig’s rabbit) e facer a mímica 

correspondente.  
 Relacionar cada mascota coa súa silueta e logo englobándoas dentro dunha mesma liña 

curva pechada.  
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ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACION (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
A actividade para consolidar o conto. 
Lección 2 
Xogo coas flashcards: Pets and toys (Mascotas e xoguetes). 
. 
Lección 3 
Walk like a cat, fly like a bird! game (O xogo de andar coma un gato, voar coma un paxaro) . 
Draw and colour your favourite pet. Debuxar e colorear a mascota favorita. 
Lección 4 
Envelope game with the mini flashcards (O xogo dos sobres coas miniflashcards). 
Action song game (O xogo das mímica da canción) (GD páx. 91). 
Lección 5 
A actuación . 
Picture Dictionary. 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario das mascotas coas miniflashcards e Pocket Poster. 
 Practicar a canción do vocabulario (My pet) e facer a mímica correspondente. 
 Personalizar unha actividade: debuxarse a si mesmo coa súa mascota. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema de unidade co tema das mascotas. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan unha manualidade: facer unhas orellas de 
coello con cartolinas, pinturas, la ou algodón e tiras de cartolina. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Os animais e mascotas  
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden sobre as mascotas. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través da actividade de pegar (folla 15 do Classbook) e ao 
facer e utilizar o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
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DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 As rutinas que aprenden na clase axudaranlles a actuar con certa autonomía, 

aumentando así a súa confianza e autoestima. Ademais fomentarán un espírito de 
colaboración e respecto no grupo. Para iso anímase os nenos e nenas a escoitarse uns a 
outros, respectar as diferentes opinións e a valorar os traballos dos demais.  

 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Nesta unidade trabállase un tema da contorna dos nenos como as mascotas, coñecendo 

e explorándoo de forma activa e xerando interpretacións sobre algunhas situacións e 
feitos significativos e mostrando interese polo seu coñecemento. Ao traballar temas 
relacionados cos animais contémplase a cada un deles na súa propia contorna como o 
campo ou a casa.  

 Aprenden tamén a valorar os compoñentes básicos do medio natural desenvolvendo 
conciencia, respecto e responsabilidade na súa conservación e neste caso trabállanse 
temas como coidar das mascotas.  

 
As linguaxes: comunicación e representación 
 Foméntase a linguaxe musical en todas as unidades; mediante cancións e rimas que 

posibilitan o desenvolvemento de capacidades vinculadas coa percepción, coa utilización 
de instrumentos, co movemento corporal e coa creación que xorden da escoita atenta, da 
exploración, da manipulación e do xogo cos sons e coa música.  

 
Criterios de avaliación 
No primeiro curso do 2º ciclo de infantil, como os/as nenos/as están empezando a aprender, a 
avaliación pódese basear na observación directa do seu desenvolvemento. 
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UNIDADE 6: MY FAMILY. 
 

TEMA 
As familias (humanas ou animais). 
 
OBXECTIVOS 
 Contar, escoitar e actuar o conto co Big Story Book: Get ready! 
 Escoitar e practicar a canción do conto: Don’t stop! 
 Presentar o vocabulario das familias e practicalo. 
 Presentar, practicar e facer a mímica da canción de vocabulario: The family song. 
 Elaborar o pop-out da unidade (a culler e o ovo) e utilizalo para practicar a linguaxe 

desta. 
 Personalizar unha actividade creativa: debuxar a súa familia. 
 
LINGUAXE ACTIVA  
Nova: daddy, mummy, family, egg, spoon. 
Repaso: Rocket, Star, Monkey, Hello, bye bye. Os números 1-3. Blue, red, yellow, green. 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next? Copy me! Now 
let’s listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye 
bye!. See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Good Morning (en todas as leccións).  
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira, con e sen o CD. Presentar e 

facer a mímica da canción do conto: Don’t stop!  
 Facer unha ficha de colocar os ovos no lugar adecuado.  
 Ordenar e despedirse cantando as cancións Tidy up e Bye, bye (en todas as leccións).  
Lección 2 
 Presentar o vocabulario clave da unidade (a familia) e practicalo.  
 Realizar o pop-out da culler e o ovo e xogar un xogo con el. 
 Ver o conto da unidade no DVD. Facer a actuación do conto utilizando o pop-out que 

realizaron. Levantar a culler e o ovo cada vez que oian a palabra egg.  
 Cantar a canción do conto; Don’t stop! (CD) facendo a mímica correspondente e manter 

o ovo do pop-out en equilibrio sobre a culler.  
Lección 3 
 Repasar e presentar vocabulario clave novo. Practicalo coas flashcards da familia.  
 Escoitar, cantar e facer a mímica da canción de vocabulario; The family song.  
 Completar o colorido das camisetas dunha familia, segundo as cores indicadas.  
Lección 4 
 Repasar o vocabulario co Pocket Poster, coas flashcards e coas miniflashcards da 

familia.  
 Escoitar e facer a mímica da canción da unidade The family song.  
 Volver centrarse no conto da unidade:Get ready! e escoitalo no CD. Utilizar as 

miniflashcards da familia e levantalas nos momentos en que se escoiten no conto.  
Lección 5 
 Ver o conto da unidade por segunda vez no DVD (Get ready!) e facer a mímica 

correspondente.  
 Relacionar cada personaxe coa súa nai ou pai correspondente.  

.  
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ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACION (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
O repaso da Unidade 5 . 
A actividade para consolidar o conto. 
Lección 2 
Xogo de corro: Winner! (Gañador!). 
Character flashcard game (Xogo coas flashcards dos personaxes). 
Lección 3 
Go to Mummy and Daddy using the pop-out (Imos co pop-out a onde están a mamá e o 
papá.. 
Photocopy Master 11: Follow the paths and find the families. Seguir un camiño e localizar 
unhas familias. 
Lección 4 
Circle game (O xogo en roda). 
Find the baby! (Hai que encontrar o bebé!). 
Lección 5 
A actuación. 
Picture Dictionary . 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario da familia coas miniflashcards e Pocket Poster. 
 Practicar a canción do vocabulario (The family song) e facer a mímica correspondente. 
 Personalizar unha actividade; debuxar a súa familia. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema de unidade co tema das familias dos animais. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan unha manualidade: facer monicreques de 
patiños, coa guía dun pato, celo ou adhesivo, unha palliña o pau de xeado e material de 
collage: anacos de tea ou papel ou plumas, botóns. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
As familias  
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a falar das súas familias. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través da actividade de pegar (follas18 e 19 do Classbook) e ao 
facer e utilizar o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 Progresan na adquisición de hábitos e actitudes relacionados co fortalecemento da súa 

saúde, apreciando e gozando das situacións cotiás e familiares de equilibrio e benestar 
emocional, por exemplo incrementando o seu interese polas actividades ao aire libre e en 
contacto cos animais, coa familia e na natureza. 
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O medio físico, natural, social e cultural 
 Coñecen distintos grupos sociais e familiares, próximos á súa experiencia, algunhas das 

súas características, producións culturais, valores e formas de vida, xerando actitudes de  
 confianza, respecto e aprecio. 
 
As linguaxes: comunicación e representación 
 Os nenos expresan sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e a través 

doutras linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e á situación. A idea é ter a 
oportunidade de expresar os seus gustos e opinións e anímanse a que usen o inglés 
cando teñen algo que pedir ou que expresar.  

 Aproxímanse e realizan actividades de representación e expresión artística mediante o 
emprego de diversas técnicas. A expresión plástica forma parte integral do proxecto 
como medio de expresión e de compartir cos demais. 

 
Criterios de avaliación 
No primeiro curso do 2º ciclo de infantil, como os/as nenos/as están empezando a aprender, a 
avaliación pódese basear na observación directa do seu desenvolvemento. 
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FESTIVIDADES 
 

 HALLOWEEN 
 

TEMA 
Halloween. 
 
OBXECTIVOS 
 Presentar o vocabulario relacionado coa festa de Halloween e celebrar Halloween en 

inglés.  
 Escoitar as cancións e practicalas; I´m a skelethon; Pumpkin, pumpkin.  
 
LINGUAXE ACTIVA  
Nova: pumpkin, orange. 
Repaso: as cores; red, blue, green, yellow. Face, eyes, nose, mouth. Os números 1 ao 4. 
 
PROCEDEMENTOS  
 Saudar e cantar a canción Good Morning.  
 Presentar e practicar o vocabulario da unidade coas flashcards da cabaza e coas cores   
 Escoitar, cantar e actuar a mímica das cancións. 
 Ordenar e despedirse cantando as cancións Tidy up e Bye, bye.  
 
ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACION (TEMPO EXTRA) 
 Make a pumpkin counting book . 
 Match the pumpkins with the same faces. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a falar da celebración do 
festival de Halloween.  
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través da actividade de pegar . Tamén cantan a canción (The 
pumpkins song).  
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 

 
 
 

DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 
 As unidades dedicadas a festividades especiais reforzan as aprendizaxes e as 

experiencias que os nenos van tendo ao longo do curso e que contribúen á formación da 
súa identidade e ao mellor coñecemento de si mesmos, así comao do medio físico, 
natural e social que os rodea.  

 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Os temas dedicados a festividades, favorecen e estimulan o coñecemento de distintos 

grupos sociais, as súas características, producións culturais, valores e formas de vida, 
xerando actitudes de confianza, respecto e aprecio. Foméntase así a participación dos 
nenos e nenas nestas festas a través de actividades lúdicas; manualidades, cancións, 
etc.  
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As linguaxes: comunicación e representación 
 No uso das distintas linguaxes, nenas e nenos ampliarán as formas de comunicación e 

representación, potenciando así as capacidades relacionadas coa recepción e 
interpretación de mensaxes. Isto contribuirá a mellorar a comprensión do mundo e a 
expresión orixinal, imaxinativa e creativa.  
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FESTIVIDADES 
 

CHRISTMAS 
 

TEMA 
O Nadal. 
 

OBXECTIVOS 
 Presentar o vocabulario do Nadal e practicalo.  
 Escoitar a canción do Nadal e practicalo: Twinkle, twinkle Little Star. 
 Aprender a celebrar o Nadal en inglés. 
 

LINGUAXE ACTIVA  
Nova: Christmas, star, tree, Happy Christmas. 
Repaso: Hello, Os números do 1 ao 4. Red, blue, yellow, green. 
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción. 
 Presentar o vocabulario do Nadal coa flashcard da estrela. 
 Escoitar, cantar e facer a mímica da canción de Nadal. 
 Xogar a un xogo de roda .. 
 Ordenar e despedirse cantando as cancións Tidy up e Bye, bye. 
 
ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACION (TEMPO EXTRA) 
Decorate the star. 
Match the trees. Match the stars. 
 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a falar da celebración do 
festival do Nadal.  
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través da actividade de pegar (folla 22 do Classbook). Tamén 
cantan a canción (The star song).  
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 

 
 

DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 As unidades dedicadas a festividades especiais reforzan as aprendizaxes e as 

experiencias que os nenos van tendo ao longo do curso e que contribúen á formación da 
súa identidade e ao mellor coñecemento de si mesmos, así como do medio físico, natural 
e social que os rodea.  

 

O medio físico, natural, social e cultural 
 Os temas dedicados a festividades, favorecen e estimulan o coñecemento de distintos 

grupos sociais, as súas características, producións culturais, valores e formas de vida, 
xerando actitudes de confianza, respecto e aprecio. Foméntase así a participación dos 
nenos e nenas nestas festas a través de actividades lúdicas; manualidades, cancións, 
etc.  
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As linguaxes: comunicación e representación 

 No uso das distintas linguaxes, nenas e nenos ampliarán as formas de comunicación e 
representación, potenciando así as capacidades relacionadas coa recepción e 
interpretación de mensaxes. Isto contribuirá a mellorar a comprensión do mundo e a 
expresión orixinal, imaxinativa e creativa.  
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UNIDADE DE INTRODUCIÓN: HI! HELLO 
 
TEMA 
Saúdos e despedidas  
 
OBXECTIVOS 

 Presentar e saudar aos personaxes do curso; Monkey, Rocket, Star, Twig and 
Melody. 

 Ensinar e practicar a dicir Hello e Bye-Bye. 
 Presentar e practicar os números 1 a 6. 
 Animar os nenos a participar cantando unha canción para practicar o vocabulario da 

unidade (Number song). 
 Estabelecer unhas rutinas que favorezan a aprendizaxe. 

 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: Hello 
Monkey, Rocket, Star, Twig and Melody 
Yes/No 
bye-bye 
one, two, three, four, five, six. 
 
LINGUAXE PASIVA 
Hello, Bye Bye, Good morning/afternoon, Time to go!, See you tomorrow, See you next 
lesson, Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What’s this?, 
Who’s this?, What colour is it?, What number is it? 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
Hello. Goodbye, How many? 
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar, presentar a Monkey e cantar a canción Hello  
 Introducir os catro personaxes, familiarizándose co Pocket Poster e coas flashcards dos 

personaxes. Facer actividades con ambas. 
 Relacionar, trazando liñas nun debuxo, a fronte e as costas dos catro personaxes. 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
Lección 2 
 Practicar vocabulario coas flashcards dos números. 
 Aprender e cantar unha canción para consolidar o vocabulario da lección. 
 Contar uns personaxes. Practicar o trazado e recoñecemento dos números . 
 
ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
Tráeme a Monkey: xogar coas flashcards dos personaxes  
Confeccionar uns monicreques de dedos dos personaxes. 
Lección 2 
Count with me (Contade comigo) . 
Confeccionar unha ruleta con números e xogar con ela. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia matemática. 
Inícianse nas habilidades matemáticas mediante actividades con números e representacións 
numéricas. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a saudarse e despedirse. 
 
Competencia cultural e artística. 
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Os/as nenos/as exprésanse a través da canción da unidade (Number song). 
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 A través do coñecemento e da identificación cos personaxes do libro os nenos 
formaranse tamén unha imaxe de si mesmos. 
 As rutinas que aprenden na clase axudaranos a actuar con certa autonomía, 
aumentando así a súa confianza e autoestima. Ademais fomentaran un espírito de 
colaboración e respecto no grupo. Para iso se anima aos nenos e nenas a 
escoitarse uns a outros, respectar as diferentes opinións e a valorar os traballos 
dos demais. 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Nesta unidade inícianse nas habilidades matemáticas mediante actividades 
con números e representacións numéricas. 
 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de aprendizaxe. 
Os nenos aprenden a saudarse e presentarse. 

 
Criterios de avaliación 
No segundo curso do 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
 Os/as nenos/as afanse ás rutinas da clase de inglés. 
 Recoñecen os números e empezan a nomealos en inglés. 
 Participan cantando a canción Number song. 
 Escoitan para obter información específica. 
 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de preescritura. 

 Completan as actividades dos traballos manuais. 
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UNIDADE 1: OUR FIRST DAY OF SCHOOL. 
 
TEMA 
As partes da cara 
 
OBXECTIVOS 

 Contar, escoitar e actuar o conto co Big Story Book: Where’s Monkey? 
 Escoitar a canción do conto e practicala: Ooh Ooh Mokey! 
 Presentar o vocabulario das partes da cara e practicalo. 
 Presentar o chant do vocabulario e practicalo: Monkey says. 
 Elaborar o pop-out da unidade (a careta de Monkey) e utilizalo para practicar a 

linguaxe desta. 
 Tomar parte nunha representación do conto e das cancións da unidade. 

 
 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: Ears, eyes, nose, mouth, face, hair, hands, arms, legs, tail. 
Repaso: Hello, Os números do 1 ao 6. Bye, Bye 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next?, Now let’s 
listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye bye! 
See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
Where’s (Rocket)?, Ooh Ooh Rocket!, Here’s Rocket!, It’s Monkey!, Hurray!, Where?, Monkey 
says…, Touch your (nose)!  
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Hello. 
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira, con e sen o CD. Presentar e 

facer a mímica da  canción do conto. 
 Trazar unha liña dende os personaxes ata a caixa de xoguetes para descubrir o camiño 

ata Monkey. 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
Lección 2 
 Contar o conto por segunda vez e cantar a canción. Os nenos fan a mímica do conto e 

da canción. 
 Localizar e indicar onde están escondidos os personaxes (Find and circle). 
Lección 3 
 Presentar o vocabulario clave e practicalo. 
 Presentar o chant do vocabulario e practicalo. Repasar as liñas de puntos dun debuxo e 

colorealo (Trace and colour). 
Lección 4 
 Repasar o chant do vocabulario e practicalo coas miniflashcards. 
 Ver os debuxos animados do conto coa súa canción no DVD. 
 Repasar as liñas de puntos do debuxo. 
Lección 5 
 Repasar o vocabulario. 
 Realizar o pop-out da careta do mono e xogar un xogo con ela . 
 Facer a actuación do conto e cantar a canción (CD) coas caretas postas. 
Lección 6 
 Facer a representación do conto e do chant co pop-out e cos atrezos opcionais. 

.  
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ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
O repaso da Unidade de Introdución: contar. 
Where’s Rocket? (Onde está Rocket?) . 
Lección 2 
The bag game (O xogo da bolsa) . 
Hide Monkey game (O xogo de esconder a Monkey). 
Lección 3 
Hurray! (Hurra) (GD páx. 39). 
Photocopy Master 3: Complete Monkey’s face. Completar a cara de Monkey. (GD páx. 39). 
Lección 4 
What is it? Game (O xogo de que é?) (GD páx. 41). 
Pairs game (O xogo das parellas) (GD páx. 41). 
Lección 5 
Ooh Ooh Monkey! (GD páx. 43) 
Photocopy Master 11: Make a Monkey invitation. Facer unha invitación para acudir á 
representación do conto. 
Lección 6 
Monkey mask game (O xogo da careta de Monkey) (GD páx. 45). 
Photocopy Master 12 e 13: Unit 1 Picture Dictionary (GD páx. 45). 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario das partes da cara 
 Practicar o chant de vocabulario 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema das partes da cara de Monkey incluíndo outras partes do corpo dun 

mono. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan un mono de plastilina e coñecen outras partes 
do seu corpo ademais da cara. Cantar un chant alternativo coas outras partes do corpo. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística. 
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
Os/as nenos/as desenvolven habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar 
información. Para iso disponse en todas as unidades das seccións correspondentes de: 
 Páxina web de Playschool http://www.oup.com/elt/global/products/oxfordplayschool que 

contén todas as cancións do curso, así como xogos e actividades interactivas 
organizadas para axudar a repasar vocabulario e practicar a comprensión oral. 

 DVD que contén versións animadas das historias do curso  
  
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden as partes da cara. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de colorear (follas 5 e 6 do Classbook) e 
ao facer e utilizar o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 A través do coñecemento do seu corpo (as partes da cara) e as súas 
funcións, os nenos descobren as posibilidades de acción e expresión, identifican 
as súas propias características e desenvolven sentimentos de autoestima e 
autonomía persoal. 
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 A través dos contos os nenos aprenden a identificar e expresar os seus 
propios sentimentos e emocións. 
 As actividades cos pop-out axudarán os nenos o mellorar as súas habilidades 
de coordinación e destrezas manuais o que lles dará sensación de logro e unha 
imaxe positiva por construír algo eles mesmos. 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes contextos 
que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa inserción nela e 
aproximándose ao coñecemento do mundo que os rodea. 
 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas de 
comportamento social e axustan as súa condutas a elas. 
 
As linguaxes: comunicación e representación 
 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 
representación, de comunicación e de gozo. Mediante os contos e as cancións os 
nenos acércanse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral axudados por 
técnicas de representación, mímica e expresión corporal. 

 Os nenos acércanse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 
audiovisuais. 

 
Criterios de avaliación 
No segundo curso do 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
 Os/as nenos/as afanse ás rutinas da clase de inglés. 
 Recoñecen as partes do corpo e empezan a nomealas en inglés. 
 Participan cantando a canción Ooh ooh Monkey e a rima Monkey says 'Let 's make a 

cake' 
 Escoitan para obter información específica. 
 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de preescritura. 

 Completan as actividades dos traballos manuais. 



 43 

UNIDADE 2: COLOURS  
 
TEMA 
As cores 
 
OBXECTIVOS 

 Contar, escoitar e actuar o conto co Big Story Book: Melody’s balloon. 
 Escoitar a canción do conto e practicala: Up, up, up!  
 Presentar o vocabulario das cores e practicalo. 
 Presentar a canción do vocabulario e practicalo: The playhouse song. 
 Elaborar o pop-out da unidade (un globo de cores) e utilizalo para practicar a linguaxe 

desta. 
 Tomar parte nunha representación do conto e as cancións da unidade. 
 Enlazar con outra área do Plan de estudos e desenvolver o seu coñecemento do 

mundo a través da lingua inglesa. Realizar un proxecto (aprender a mesturar cores). 
 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: red, blue, yellow, green, orange, purple, pink, white  
Repaso: Hello, Os números do 1 ao 6. Bye, Bye 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next?, Now let’s 
listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye bye! 
See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
I’m sleepy!, It’s my balloon!, Come on!, Up, up, up! Wow! The playhouse is (yellow), Knock, 
knock, knock, Can I come in?, Come in! 
What colour’s this? What colour are these?, I’m going to mix the colours. Watch!  
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Hello. 
 Traballar co Routine Poster; o día, o tempo, os aniversarios, etc. 
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira, con e sen o CD. Presentar e 

facer a mímica da canción do conto. 
 Colorear as franxas dun globo coa cor correspondente a cada un (Colour by number. CB. 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
Lección 2 
 Contar o conto por segunda vez e cantar a canción. Os nenos fan a mímica do conto e 

da canción. 
 Colorear uns camiños coas cores indicadas (Follow the paths and colour). 
Lección 3 
 Presentar o vocabulario clave e practicalo co Pocket Poster. 
 Presentar a canción do vocabulario e practicalo. Localizar e sinalar os pinceis dunha 

imaxe (Find and Circle.). 
Lección 4 
 Repasar a canción do vocabulario e practicalo coas miniflashcards. 
 Ver os debuxos animados do conto coa súa canción no DVD. 
 Identificar e sinalar uns globos iguais (Find and colour). 
Lección 5 
 Repasar o vocabulario co Pocket Poster. 
 Realizar o pop-out do globo e xogar un xogo con el (CB Unit 2 Pop-out Melody’s balloon). 
 Facer a actuación do conto e cantar a canción (CD) coas caretas postas. 
Lección 6  
 Facer a representación do conto e do chant co pop-out e dos atrezos opcionais. 
 Premiar os nenos dándolles uns adhesivos.  
 



 44 

ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
O repaso da Unidade 1. 
Balloon game (O xogo do globo). 
Lección 2 
Monkey wants blue! (Monkey quere o azul). 
Binoculars (Os prismáticos) . 
Lección 3 
Musical colours (As cores musicais) . 
Photocopy Master 4: Make a colour wheel. Facer un círculo de cores. . 
Lección 4 
A actividade de colorear o TPR . 
Find your partner(s) (Atopa as túa(s) parella(s). 
Lección 5 
O xogo de TPR co pop-out. 
Photocopy Master 11: Make a colourful balloon invitation. Facer unha invitación para acudir á 
representación do conto. 
Lección 6 
Traffic lights (O semáforo) . 
Photocopy Master 12 e 13: Unit 2 Picture Dictionary . 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario das cores co Pocket Poster, coas flashcards e coas 

miniflashcards. 
 Practicar a canción do vocabulario. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema das cores; cores que se obteñen coa mestura doutras. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan un proxecto: aprender a mesturar as cores 
para obter outros desexados. Cantar unha versión karaoke da canción Up, up, up!  

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística.  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
Os/as nenos/as desenvolven habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar 
información. Para iso disponse en todas as unidades das seccións correspondentes de: 
 Páxina web de Playschool http://www.oup.com/elt/global/products/oxfordplayschool que 

contén todas as cancións do curso, así como xogos e actividades interactivas 
organizadas para axudar a repasar vocabulario e practicar a comprensión oral. 

 DVD que contén versións animadas das historias do curso. 
  
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden as cores. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de colorear (follas 7 e 8  do Classbook) 
e ao facer e utilizar o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
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DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 Os nenos manifestan e gozan da súa propia identidade nun ambiente de clase 
que fomenta a seguridade e a confianza en si mesmos por medio da expresión 
plástica (aprender as cores e colorear). 
 Vanse adquirindo hábitos e actitudes relacionadas coa seguridade, coa 
hixiene e coa saúde, apreciando e gozando das situacións cotiás de equilibrio e 
benestar emocional. 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Para coñecer e comprender como funciona a realidade o neno explora, 
estabelece relacións, compara etc. isto trabállase nesta unidade a través da cor e 
do seu coñecemento. 
 A observación e reflexión de fenómenos naturais como o arco da vella leva os 
nenos ao coñecemento do medio natural. A vinculación afectiva a ese medio son a 
base para fomentar actitudes habituais de respecto, coidado e convivencia. 
 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe plástica é un bo medio de expresarse e compartir cos demais. O 
neno empeza a interesarse polas cores e polas formas e desenvolve o seu sentido 
estético e gustos propios, contribuíndo así ao seu desenvolvemento integral. 

 
Criterios de avaliación 
No segundo curso do 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
 Os/as nenos/as afanse ás rutinas da clase de inglés. 
 Recoñecen as cores e empezan a nomealas en inglés. 
 Participan cantando as cancións Up up up!  e The playhouse song. 
 Escoitan para obter información específica. 
 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de preescritura. 

 Completan as actividades dos traballos manuais. 
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UNIDADE 3: GAMES. 
 
TEMA 

As accións e os xogos.  
 
OBXECTIVOS 

 Contar, escoitar e actuar o conto co Big Story Book: Let’s play. 
 Escoitar a canción do conto e practicala: Come on!  
 Presentar o vocabulario das accións e practicalo. 
 Presentar a canción do vocabulario e practicalo: The Monkey action song.  
 Elaborar o pop-out da unidade (a mochila e a tirita) e utilizalo para practicar a 

linguaxe desta. 
 Tomar parte nunha representación do conto e as cancións da unidade. 
 Realizar un proxecto (debuxar animais e colorealos para aprender que cousas poden 

facer). 
 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: play, jump, run, slide, climb, clap, fly, swim.  
Repaso: Hello, Os números do 1 ao 6. Bye, Bye, Yes/No, Hurray!, Where’s (Star)?,  
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next?, Now let’s 
listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye bye! 
See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
Let’s (play), up, down, round and round, I can help!, That’s better!, I can (jump). 
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Hello. 
 Traballar co Routine Poster; o vocabulario traballado ata o momento.  
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira, con e sen o CD. Presentar e 

facer a mímica da canción do conto. 
 Trazar unha liña que percorra os xogos e accións representados nun debuxo, na orde 

que aparecen no conto (Draw the path around the playground). 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
Lección 2 
 Contar o conto por segunda vez e cantar a canción. Os nenos fan a mímica do conto e 

da canción. 
 Trazar unha liña de Star aos personaxes para encontrar a Monkey (Follow the paths to 

find Rocket.). 
Lección 3 
 Presentar o vocabulario clave e practicalo co Pocket Poster. 
 Presentar a canción do vocabulario e practicalo. Relacionar cada imaxe de Monkey coa 

súa silueta correspondente . 
Lección 4 
 Repasar a canción do vocabulario e practicalo coas miniflashcards. 
 Ver os debuxos animados do conto coa súa canción no DVD. 
 Identificar e sinalar seis diferenzas nuns debuxos (Circle six differences). 
Lección 5 
 Repasar o vocabulario co Pocket Poster. 
 Realizar o pop-out da mochila de Star e xogar con ela (CB Unit 3 Pop-out backpack). 
 Facer a actuación do conto e cantar a canción (CD). 
Lección 6  
 Facer a representación do conto e do chant co pop-out e cos atrezos opcionais. 
 Premiar os nenos dándolles uns adhesivos.  
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ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
A actividade das accións de TPR . 
Lección 2 
Chant . 
Guess the actions circle game (O xogo en corro de adiviñar a acción) . 
Lección 3 
Actions flashcard game (O xogo das accións coas flashcards) . 
Photocopy Master 6: Match . 
Lección 4 
Pelmanism (As parellas).. 
Snap! (Burro!) . 
Lección 5 
Star’s backpack (A mochila de Star) . 
Photocopy Master 11: Make a playtime. Facer unha invitación para acudir á representación do 
conto . 
Lección 6 
Help Monkey (Axudade a Monkey) . 
Photocopy Master 12 e 13: Unit 3 Picture Dictionary . 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario das accións co Pocket Poster, coas flashcards e coas 

miniflashcards. 
 Practicar a canción do vocabulario. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema das accións a cousas que os animais poden facer. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan un proxecto: ampliar o tema das accións a 
cousas que os animais poden facer. Cantar unha versión karaoke da canción The 
Monkey action song!  

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística.  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
Os/as nenos/as desenvolven habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar 
información. Para iso disponse en todas as unidades das seccións correspondentes de: 
 English Blog  crainenglish.blogspot.com que contén todas as cancións do curso, así 

como historias e contos para axudar a repasar vocabulario e practicar a comprensión 
oral. 

 DVD que contén versións animadas das historias do curso. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a falar dos xogos. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través da canción e a representación do conto da unidade.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
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DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 A través das actividades da unidade os nenos aprenderán a interactuar cos 
outros, a compartir e traballar cos seus compañeiros, respectando as quendas no 
xogo ou cando se contestan preguntas ao profesor. Todo isto creará unha imaxe 
positiva e axustada de si mesmos. 
 Progrésase na adquisición de hábitos e actitudes relacionadas coa 
seguridade, coa hixiene e coa saúde: por exemplo o coidado dos amigos e o 
importante que é xogar de maneira segura, así como incrementar o interese polas 
actividades ao aire libre. 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Mediante o coñecemento das accións e do xogo, o neno relaciónase cos 
demais de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando as 
pautas de comportamento social e axustando a súa conduta a elas. 
 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe corporal ten que ver coa utilización do corpo, os seus xestos, 
accións e movementos e á súa vez cunha intención comunicativa e representativa. 
O xogo simbólico e a expresión dramática tamén supoñen un modo de manifestar 
a súa afectividade e de dar conta do seu coñecemento do mundo. 
 
Criterios de avaliación 
No segundo curso do 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
 Os/as nenos/as afanse ás rutinas da clase de inglés. 
 Recoñecen as accións e os xogos e empezan a nomealos en inglés. 
 Participan cantando as cancións The Monkey Action Song! y Come on! 
 Escoitan para obter información específica. 
 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de preescritura. 

 Completan as actividades dos traballos manuais. 
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UNIDADE 4: CARNIVAL 
 

TEMA 
As vestimentas e os disfraces. 
 
OBXECTIVOS 

 Contar, escoitar e actuar o conto co Big Story Book: Let’s dress up! 
 Escoitar a canción do conto e practicala: Magic star. 
 Presentar o vocabulario das cores e practicalo. 
 Presentar a canción do vocabulario e practicalo: In something new!  
 Elaborar o pop-out da unidade (a variña máxica e os caramelos) e utilizalo para 

practicar a linguaxe desta. 
 Tomar parte nunha representación do conto e das cancións da unidade. 
 Realizar un proxecto (ampliar o tema da roupa e dos disfraces e facer un gorro de 

pirata). 
 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: hat, trousers, socks, T-shirt, shoes, dress, pirate.  
Repaso: Hello, Os números do 1 ao 6. Bye, Bye, Let’s (dress up!), jump, Hurray!, Yes/No, 
(You) can (choose), Look!, Red, green, blue 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next?, Now let’s 
listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye bye! 
See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
I’m a (pirate), Look at me!, Snap!, snap!, snap!, Toot!, toot!, toot!, Stop!, stop!, stop! Put on (a 
hat)!  
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Hello. 
 Traballar co Routine Poster; o día, o tempo, os aniversarios, os números, as cores, etc. 
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira, con e sen o CD. Presentar e 

facer a mímica da canción do conto. 
 Relacionar os personaxes do libro cos disfraces correspondentes . 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
Lección 2 
 Contar o conto por segunda vez e cantar a canción. Os nenos fan a mímica do conto e 

da canción. 
 Trazar o camiño dende uns caramelos ata a estrela dun personaxe. Debuxalos e 

colorealos adecuadamente (Follow the paths. Draw and colour the sweets. 
Lección 3 
 Presentar o vocabulario clave e practicalo co Pocket Poster. 
 Identificar e contar cantas pezas hai de cada tipo nun debuxo (Count the clothes. Circle 

the hats). 
Lección 4 
 Repasar a canción do vocabulario e practicalo coas miniflashcards. 
 Ver os debuxos animados do conto coa súa canción. 
 Colorear a Star e Rocket segundo as cores indicadas mediante uns números (Colour by 

number. 
Lección 5 
 Repasar o vocabulario co Pocket Poster. 
 Realizar o pop-out da variña máxica de Star e xogar con ela (Pop-out Let’s dress up!). 
 Facer a actuación do conto co DVD e coa variña máxica e cantar a canción (CD). 
Lección 6  
 Facer a representación do conto e da canción co pop-out e cos atrezos opcionais. 
 Premiar os nenos dándolles uns adhesivos.  
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ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
O repaso da Unidade 3 . 
Dressing up game (O xogo de disfrazarse) . 
Lección 2 
Short action song (Unha canción curta con mímica) . 
Making a fairy collage (Para facer a collage dunha fada) . 
Lección 3 
Guess the clothes (Adiviñade cal é a peza de roupa) . 
Photocopy Master 7: Colour the clown game. 
Lección 4 
Two wins (As dúas tarxetas gañadoras . 
Clothes miming game (O xogo de facer a mímica da roupa) . 
Lección 5 
Star’s magic wand (A variña máxica de Star) . 
Photocopy Master 11: Make a magic star invitation. Facer unha invitación para acudir á 
representación do conto. 
Lección 6 
Pocket Poster game (O xogo do Pocket Poster). 
Photocopy Master 12 e 13: Unit 4 Picture Dictionary . 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario da roupa co Pocket Poster, coas flashcards e coas 

miniflashcards. 
 Practicar a canción do vocabulario. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema das cores; cores que se obteñen coa mestura doutras. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan un proxecto: ampliar o tema da roupa e dos 
disfraces elaborando un gorro de pirata. Cantar unha versión karaoke da canción In 
something new!  

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
As vestimentas e os disfraces. 
 
Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
Os/as nenos/as desenvolven habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar 
información. Para iso disponse en todas as unidades das seccións correspondentes de: 
 English Blog crainenglish.blogspot.com que contén todas as cancións do curso, así como 

contos para axudar a repasar vocabulario e practicar a comprensión oral. 
 DVD que contén versións animadas das historias do curso  
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a falar sobre as vestimentas. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de colorear (follas 16 e 18 do 
Classbook) e ao facer e utilizar o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a 
canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
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Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 
 A través da roupa e da representación corporal nos disfraces, danse contan 
progresivamente do seu esquema corporal e dun control crecente do seu corpo, 
manifestando confianza nas súas posibilidades e respecto aos demais. Aprenden 
sobre a utilizar as súas posibilidades motrices, sensitivas e expresivas. 
 Faise fincapé na mellora de hábitos e actitudes relacionadas coa seguridade, 
coa hixiene e coa saúde: por exemplo a importancia de ser xenerosos e compartir. 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Os nenos observan e exploran de forma activa a súa contorna, os obxectos e 
as materias presentes no medio, as súas funcións e usos cotiáns. Igualmente 
aprenden sobre a situación de si mesmos e os obxectos no espazo, sobre as 
posicións relativas e os desprazamentos. 
 
As linguaxes: comunicación e representación 
 A linguaxe contribúe ao desenvolvemento integral dos nenos, desenvolvendo 
a súa imaxinación e creatividade e aprenden construíndo a súa identidade persoal, 
mostran as súas emocións e o seu coñecemento do mundo e a súa percepción da 
realidade. 
 
Criterios de avaliación 
No segundo curso do 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
 Os/as nenos/as afanse ás rutinas da clase de inglés. 
 Recoñecen a roupa e empezan a nomeala en inglés. 
 Participan cantando as cancións In something new y Magic Star 
 Escoitan para obter información específica. 
 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de preescritura. 

 Completan as actividades dos traballos manuais. 
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UNIDADE 5: FRUIT 
 

TEMA 
A froita.  
 
OBXECTIVOS 

 Contar, escoitar e actuar o conto co Story Book: Cherries.  
 Escoitar a canción do conto e practicala: I’m helping.  
 Presentar o vocabulario das cores e practicalo. 
 Presentar a canción do vocabulario e practicalo: Cherries are yummy. 
 Elaborar o pop-out da unidade (unha friameira con froitas) e utilizalo para practicar a 

linguaxe desta. 
 Tomar parte nunha representación do conto e das cancións da unidade. 
 Enlazar con outra área do Plan de estudos e desenvolver o seu coñecemento do 

mundo a través da lingua inglesa. Realizar un proxecto (plantar unhas sementes e ver 
como medran). 

 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: apple, orange, banana, cherries, plum, pear, fruit water.  
Repaso: Hello, Os números do 1 ao 6. Bye, Bye, For me, Yes/No 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next?, Now let’s 
listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye bye! 
See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
Can I help you?, I’m helping!, Yum yum!, Oh, no!, Thank you, I’ve got (an apple), For you, fruit 
salad. 
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Hello. 
 Traballar co Routine Poster; o día, o tempo, os aniversarios, as cores, os números, etc. 
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira, con e sen o CD. Presentar e 

facer a mímica da canción do conto. 
 Repasar as liñas de puntos dun debuxo coas cores adecuados (Trace and colour. CB). 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
Lección 2 
 Contar o conto por segunda vez e cantar a canción. Os nenos fan a mímica do conto e 

da canción. 
 Trazar unha liña dende un prato ou friameira ata a froita correspondente e debuxar a 

froita (Match and draw). 
Lección 3 
 Presentar o vocabulario clave e practicalo co Pocket Poster. 
 Presentar a canción do vocabulario e practicalo.  
 Identificar e repasar as liñas de puntos dos debuxos dunhas froitas. Colorear (Trace and 

colour). 
Lección 4 
 Repasar a canción do vocabulario e practicalo coas miniflashcards. 
 Ver os debuxos animados do conto coa súa canción no DVD. 
 Localizar e sinalar as diferenzas nun debuxo (Circle six differences). 
Lección 5 
 Repasar o vocabulario co Pocket Poster. 
 Realizar o pop-out da friameira e xogar un xogo con el (CB Unit 5 Pop-out Cherries: the 

lunchbox). 
 Facer a actuación do conto e cantar a canción (CD). 
Lección 6  
 Facer a representación do conto e do chant co pop-out e os atrezos opcionais. 

 
 
 
 
ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
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Lección 1 
Paper fruit (As froitas de papel) . 
Lección 2 
Feely bag (toca e adiviña) . 
Confetti fruit (As froitas de confeti) . 
Lección 3 
What’s missing? (Que falta?) . 
Photocopy Master 9: Count, match and trace the number . 
Lección 4 
Fruit faces (As caras de froita) . 
Monkey wants fruit (Monkey quere froita) . 
Lección 5 
Lunchbox game (O xogo da friameira). 
Photocopy Master 11: Make a yummy invitation. Facer unha invitación para acudir á 
representación do conto. 
Lección 8 
Fruits and colours (Froitas e cores) . 
Photocopy Master 12 e 13: Unit 5 Picture Dictionary . 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario das froitas co Pocket Poster, coas flashcards e coas miniflashcards. 
 Practicar a canción do vocabulario. 
 Colorear unhas fotocopias con debuxos das flashcards das froitas. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema das cores; cores que se obteñen coa mestura doutras. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan un proxecto: aprender como medran as 
plantas e como necesitan auga e luz para iso. Facer un debuxo da planta que plantaron, 
coa auga e co sol (Happy plants).  

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
Os/as nenos/as desenvolven habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar 
información. Para iso disponse en todas as unidades das seccións correspondentes de: 
 English Blog crainenglish.blogspot.com  que contén todas as cancións do curso, así 

como xogos e actividades interactivas organizadas para axudar a repasar vocabulario e 
practicar a comprensión oral. 

 DVD que contén versións animadas das historias do curso  
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden pautas de comportamento social 
relacionadas con comer e compartir espazos con outros/as nenos/as. 
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de colorear (follas 19, 20 e 21 do 
Classbook) e ao facer e utilizar o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a 
canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
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DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 Aprender a identificar e expresar sentimentos, así como gustos e preferencias 
(en relación á alimentación por exemplo) potencia un bo coñecemento de si 
mesmos e das súas propias características. 
 O neno progresa na adquisición de hábitos e actitudes saudábeis como parte 
do coñecemento de si mesmo; por exemplo aprende o importante que é comer de 
maneira equilibrada e saudábel e inclúe a mensaxe de que se deben comer polo 
menos cinco froitas ou verduras ao día. 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 A través do tema da comida, o neno i interiorizando progresivamente pautas 
de comportamento social e axustando a súa conduta a elas. Aprender normas 
relacionadas con comer e compartir espazos con outros nenos para esta función. 
Tamén observa e recoñece algúns sinais de identidade cultural da contorna en 
relación á forma de alimentarse. 
 
As linguaxes: comunicación e representación 
 Os nenos vanse acercando á linguaxe audiovisual e ás tecnoloxías da 
información e da comunicación; e empezan tamén a distinguir entre a realidade e 
a representación audiovisual. 
 
Criterios de avaliación 
No segundo curso do 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
 Os/as nenos/as afanse ás rutinas da clase de inglés. 
 Recoñecen as partes do corpo e empezan a nomealas en inglés. 
 Participan cantando as cancións Cherries are yummy y I’m helping 
 Escoitan para obter información específica. 
 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de preescritura. 

 Completan as actividades dos traballos manuais. 
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UNIDADE 6: FARM ANIMALS 
 

TEMA 
A granxa e os seus animais.  
 
OBXECTIVOS 

 Contar, escoitar e actuar o conto co Big Story Book: Shut the gate!  
 Escoitar a canción do conto e practicala: Cluck, baaa, quack, mooo! 
 Presentar o vocabulario da granxa e practicalo. 
 Presentar o chant do vocabulario e practicalo: Open the gate, shut the gate! 
 Elaborar o pop-out da unidade (a granxa) e utilizalo para practicar a linguaxe desta. 
 Tomar parte nunha representación do conto e das cancións da unidade. 
 Enlazar con outra área do Plan de estudos e desenvolver o seu coñecemento do 

mundo a través da lingua inglesa. Realizar un proxecto (facer un monicreque dun 
animal). 

 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: cow, sheep, duck, hen, horse, farmer.  
Repaso: Hello, Os números do 1 ao 6. Bye, Bye, Yes/No. 
 
LINGUAXE PASIVA 
Sit down, please, Stand up, please, It’s Monkey, Very good!, Well done! What can you see?, 
What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s next?, Now let’s 
listen to the story, Let’s sing the song!, Now let’s act out the story!, It’s time to say bye bye! 
See you tomorrow/next time/next lesson, etc. 
 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 
Yes, please!, I like (sheep), Shut the gate, Rocket!, Oh Rocket!, The farmer’s got a (cow), 
Open the gate!,  
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Hello. 
 Traballar co Routine Poster; os números, as cores.  
 Presentar e escoitar o conto da unidade por vez primeira, con e sen o CD. Presentar e 

facer a mímica da canción do conto. 
 Contar e sinalar as galiñas que hai nun debuxo (Circle and count). 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
Lección 2 
 Contar o conto por segunda vez e cantar a canción. Os nenos fan a mímica do conto e 

da canción. 
 Trazar liñas que unan os animais cos lugares onde viven (Follow the paths to find the 

animal homes). 
Lección 3 
 Presentar o vocabulario clave e practicalo co Pocket Poster. 
 Presentar o chant do vocabulario e practicalo. Relacionar os animais debuxados aos 

extremos dunha Ilustración cos que hai dentro desta (Find and match). 
Lección 4 
 Repasar o vocabulario e o chant do vocabulario e practicalo coas miniflashcards. 
 Ver os debuxos animados do conto coa súa canción no DVD. 
 Colorear un debuxo coas cores que se queira (Colour). 
Lección 5 
 Repasar o vocabulario co Pocket Poster. 
 Realizar o pop-out da granxa e xogar con ela (CB Unit 6 Pop-out: Shut the gate!). 
 Facer a actuación do conto e cantar a canción (CD). 
Lección 8  
 Facer a representación do conto e do chant co pop-out e cos atrezos opcionais. 
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ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
O repaso das Unidades 4 e 5 . 
How many? (Cantos?) . 
Lección 2 
Animal circle game (O xogo do corro dos animais) . 
Secret sheep (A ovella secreta) . 
Lección 3 
Animal mime game (O xogo da mímica dos animais) . 
Photocopy Master 10: Match. 
Lección 4 
Open the gate, shut the gate! (Abre a verxa, pecha a verxa!) . 
Fast mini flashcards (As miniflashcards veloces) . 
Lección 5 
The farmer’s got a horse (O granxeiro ten un cabalo). 
Photocopy Master 11: Make a farm animal invitation. Facer unha invitación para acudir á 
representación do conto. 
Lección 8 
Countdown (A conta atrás). 
 
Lección de reforzo 
 Practicar o vocabulario das cores co Pocket Poster, coas flashcards e coas 

miniflashcards. 
 Practicar o chant do vocabulario. 
 
Lección de ampliación 
 Ampliar o tema das cores; cores que se obteñen coa mestura doutras. 
 Ampliar o coñecemento que os nenos teñen do mundo a través do inglés e motivalos 

mentres levan a cabo o proxecto. Realizan un proxecto: aprender máis cousas sobre os 
animais; facer un animal monicreque. Cantar unha versión karaoke da canción Cluck, 
baa, quack, moo. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
A granxa e os seus animais.  
 
Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
Os/as nenos/as desenvolven habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar 
información. Para iso disponse en todas as unidades das seccións correspondentes de: 
 English Blog crainenglish.blogspot.com que contén todas as cancións do curso, así como 

xogos e contos para axudar a repasar vocabulario e practicar a comprensión oral. 
 DVD que contén versións animadas das historias do curso 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Todos os contos e situacións do libro fan referencia a diferentes 
aspectos sociais.  
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través das actividades de colorear (folla 26 do Classbook) e ao 
facer e utilizar o pop-out. Tamén representan o conto da unidade e cantan a canción.  
 
Competencia para aprender a aprender. 
Apréndese a coidar e gardar as follas de traballo progresando en hábitos e actitudes 
relacionados coa aprendizaxe dun idioma. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 



 57 

 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 Os nenos van desenvolvendo nesta unidade, e ao longo de todo o curso, un 
conxunto de aptitudes e capacidades que van construíndo gradualmente a súa 
propia identidade.  
 Progresan tamén na adquisición de hábitos e actitudes relacionados co 
fortalecemento da súa saúde, por exemplo incrementando o seu interese polas 
actividades ao aire libre e en contacto con animais e coa natureza. 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Nesta unidade trabállase un tema da contorna dos nenos como a granxa, 
coñecendo e reaccionando ante as diferentes situacións. 
 Aprenden tamén a valorar os compoñentes básicos do medio natural 
desenvolvendo conciencia, respecto e responsabilidade na súa conservación. 
 
As linguaxes: comunicación e representación 
 Foméntase a linguaxe musical en todas as unidades; mediante cancións e 
rimas que posibilitan o desenvolvemento de capacidades vinculadas coa 
percepción, coa utilización de instrumentos, co movemento corporal e coa 
creación que xorden da escoita atenta, da exploración, da manipulación e do xogo 
cos sons e coa música. 
 
Criterios de avaliación 
No segundo curso do 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
 Os/as nenos/as afanse ás rutinas da clase de inglés. 
 Recoñecen os animais da granxa e empezan a nomealos en inglés. 
 Participan cantando as cancións Open the gate, shut the gate y Cluck, baa, quack, moo. 
 Escoitan para obter información específica. 
 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de preescritura. 

 Completan as actividades dos traballos manuais. 



 58 

FESTIVIDADES 
 

CHRISTMAS 
 

TEMA 
O Nadal.  
 
OBXECTIVOS 

 Presentar o vocabulario do Nadal e practicalos  
 Escoitar a canción do Nadal e practicala; The Christmas presents song. 
 Aprender a celebrar o Nadal en inglés.  

 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: Christmas, present, tree.  
Repaso: Hello, Os números do 1 ao 4. Star.  
 
PROCEDEMENTOS  
 Saudar e cantar a canción Hello. 
 Presentar o vocabulario do Nadal coas flashcards e co Pocket Poster .  
 Repasar as liñas de puntos para completar uns debuxos e colorealos a gusto (Trace and 

colour. 
 Escoitar, cantar e facer a mímica da canción do Nadal . 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
 
ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
Little Christamas trees (As árbores do Nadal) . 
Photocopy Master 14: Christmas card. Elaborar unha tarxeta de Nadal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a falar da celebración do 
festival do Nadal.  
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través da actividade de colorear . 
Tamén cantan a canción (The Christmas presents song).  
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 As unidades dedicadas a festividades especiais reforzan as aprendizaxes e as 
experiencias que os nenos van tendo ao longo do curso e que contribúen á 
formación da súa identidade e do mellor coñecemento de si mesmos, así como do 
medio físico, natural e social que os rodea. 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Os temas dedicados a festividades, favorecen e estimulan o coñecemento de 
distintos grupos sociais, as súas características, producións culturais, valores e 
formas de vida, xerando actitudes de confianza, respecto e aprecio. Foméntase 
así a participación dos nenos e nenas nestas a través de actividades lúdicas; 
manualidades, cancións, etc. 
 
 
As linguaxes: comunicación e representación 
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 No uso das distintas linguaxes, nenas e nenos ampliarán as formas de 
comunicación e representación, potenciando así as capacidades relacionadas coa 
recepción e interpretación de mensaxes. Isto contribuirá a mellorar a comprensión 
do mundo e a expresión orixinal, imaxinativa e creativa. 
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FESTIVIDADES  
Friendship day 
TEMA 
A amizade.  
 
OBXECTIVOS 

 Presentar o vocabulario relacionado coa amizade e practicalo (San Valentín).  
 Escoitar a canción da amizade e practicala; The friendship song.  

 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: Come on!, Hold hands, Let’s sing.  
Repaso: As cores.  
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Hello. 
 Escoitar, cantar e actuar a mímica da canción da unidade.  
 Xogar a un xogo que representa a amizade . 
 Debuxar en medio dunha páxina a un dos seus amigos (Draw and colour your friend). 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
 
ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
Photocopy Master 16: Friendship Day card. Elaborar unha tarxeta/corazón da amizade. 
Photocopy Master 17: Make a friendship circle. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a falar da celebración do día 
da amizade.  
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través da actividade de colorear (folla 28 do Classbook). 
Tamén cantan a canción (The Friendship song).  
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 

 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 As unidades dedicadas a festividades especiais reforzan as aprendizaxes e as 
experiencias que os nenos van tendo ao longo do curso e que contribúen á 
formación de a súa identidade e ao mellor coñecemento de si mesmos, así como 
do medio físico, natural e social que os rodea. 
 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Os temas dedicados a festividades, favorecen e estimulan o coñecemento de 
distintos grupos sociais, as súas características, producións culturais, valores e 
formas de vida, xerando actitudes de confianza, respecto e aprecio. Foméntase 
así a participación dos nenos e nenas nestas festas a través de actividades 
lúdicas; manualidades, cancións, etc. 
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As linguaxes: comunicación e representación 

 No uso das distintas linguaxes, nenas e nenos ampliarán as formas de 
comunicación e representación, potenciando así as capacidades relacionadas coa 
recepción e interpretación de mensaxes. Isto contribuirá a mellorar a comprensión 
do mundo e a expresión orixinal, imaxinativa e creativa. 
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FESTIVIDADES 
 
SUMMER HOLIDAYS 
 
TEMA 
As vacacións do verán. 
 
OBXECTIVOS 

 Presentar o vocabulario relacionado coas vacacións do verán.  
 Escoitar a canción das vacacións e practicala; The summer holidays song.  

 
LINGUAXE ACTIVA  
Novo: Summer holidays, in the summer, sea.  
Repaso: Jump (with me), As cores.  
 
PROCEDEMENTOS  
Lección 1 
 Saudar e cantar a canción Hello. 
 Escoitar, cantar e actuar a mímica da canción da unidade.   
 Repasar as liñas duns debuxos relacionados coas vacacións e coa praia (Trace and 

colour). 
 Ordenar e despedirse cantando a canción Bye, Bye. 
 
ACTIVIDADES ADICIONAIS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (TEMPO EXTRA) 
Lección 1 
Photocopy Master 18: Make a seaside bucket. Elaborar un cubo da praia. 
Photocopy Master 19: Colour by number. 
 
 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA UNIDADE 
Competencia en comunicación lingüística  
Utilízase a linguaxe como instrumento de comunicación que se desenvolverá a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos moi básicos de 
fonética. 
 
Competencia social e cidadá. 
A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
aos/ás falantes destas. Nesta unidade os/as nenos/as aprenden a falar das vacacións do 
verán.  
 
Competencia cultural e artística. 
Os/as nenos/as exprésanse a través da actividade de colorear .  
Tamén cantan a canción (The summer holidays song).  
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 
Trátase de que formen unha imaxe axustada e positiva de si mesmos/as a través da 
interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 
 
DESENVOLVEMENTO DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 
 As unidades dedicadas a festividades especiais reforzan as aprendizaxes e as 
experiencias que os nenos van tendo ao longo do curso e que contribúen á 
formación da súa identidade e ao mellor coñecemento de si mesmos, así como do 
medio físico, natural e social que os rodea. 
 
O medio físico, natural, social e cultural 
 Os temas dedicados a festividades, favorecen e estimulan o coñecemento de 
distintos grupos sociais, as súas características, producións culturais, valores e 
formas de vida, xerando actitudes de confianza, respecto e aprecio. Foméntase 
así a participación dos nenos e nenas nestas festas a través de actividades 
lúdicas; manualidades, cancións, etc. 
 
 
As linguaxes: comunicación e representación 
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 No uso das distintas linguaxes, nenas e nenos ampliarán as formas de 
comunicación e representación, potenciando así as capacidades relacionadas coa 
recepción e interpretación de mensaxes. Isto contribuirá a mellorar a comprensión 
do mundo e a expresión orixinal, imaxinativa e creativa. 
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Actividades 

Desenvolvidas 

Entorno ao  

proxecto 

 

Auga /Agua 

Water 
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Durante o presente curo escolar na área de inglés traballaremos na medida do 

posible dentro do proxecto global do CRA Auga / Agua / Water acorde coa 

secuenciación da temática do proxecto  programada polas miñas compañeiras. 

Seleccionarei contos e cancións coa temática da auga, adaptándoos aos propios 

cambios estacionais. 

A metodoloxía verase condicionada polas medidas adoptadas polo centro 

conforme aos protocolos Covid. Os agrupamentos serán en grupos 

coloborativos e evitaremos os desplazamentos na aula para garantir a distancia 

entre grupos. Priorizaremos as actividades en pequeno grupo que serán posibles 

grazas a contar co apoio das titoras na aula. 

 

 

 

 

Os Obxectivos irán encamiñados a: 

 

-Que os alumnos/as sexan os protagonistas do proceso de aprendizaxe. 

-Posibilitar a exploración e comprensión do mundo que lles rodea. 

 

Deste xeito os plantexados son: 
 
 

 Coñecer aspectos da cultura de Reino Unido e apreciar as similitudes e diferenzas 
con respecto á nosa.  

 Utilizar a lingua inglesa como vehículo de aprendizaxe das distintas culturas. 
 Potenciar actitudes de tolerancia e respeto e valorar a importancia de cada un como 

parte dun grupo. 
 Participar activamente en cancións que impliquen interpretación. 
 Explotar as posibilidades dos contos como punto de partida de motivación e 

investigación. 
 

Ao tratarse dun proxecto e ser aberto e participativo, fixamos os obxectivos e o 

punto de partida, pero a marcha do mesmo pode evolucionar en función das 

inquedanzas dos nenos/as.  

 

 
 

 


