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1. XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO 
 

Desde o nacemento do CRA de Vilaboa no curso escolar 2003-2004 

desenvolveuse o proxecto de anticipación da lingua estranxeira en toda a etapa de 

educación infantil, cunha carga horaria de dúas sesións semanais de 30 minutos.  

Logo xa coa aprobación do currículo de Educación Infantil no ano 2009 continuamos 

traballando a prol da ensinanza do inglés como terceira lingua de comunicación 

(galego, castelán e inglés). 

Os centros receptores do noso alumando na etapa primaria, o CPI do Toural e o 

CEP Plurilingüe Riomaior desenvolven seccións bilingües na etapa de educación  

primaria en 5º e 6º en educación artística e programa plurilingüe en toda a primaria 

respectivamente. 

Foi precisamente o programa Plurilingüe do CEP Riomaior o que impulsou o 

cambio metodolóxico no noso centro hai catro cursos, no 2014-2015, cando 

incrementamos o horario de lingua estranxeira establecido na Orde do 25 de xuño de 

2009, dunha hora a hora e media, destinando un obradoiro de expresión artística en 

lingua estranxeira co alumnado de 6º de EI. 

A mestra de lingua estranxeira, con destino definitivo no centro e dedicación 

completa dispón de 25 horas lectivas para impartir atendendo á citada orde , 

cubrindo tan só 7 horas semanais coas esixencias normativas da lingua estranxeira na 

EI. Sumando desprazamentos de itinerancia, gardas de recreo, etc, fan viable 

incrementar ese horario, como xa se está a facer e adentranos na aventura 

Plurinfantil.  Ademais contamos cunha mestra titora coa especialidade de lingua 

estranxeira inglés na Escola de Barciela. 

   E por isto que mirando cara ao futuro apostamos por dar un paso máis e 

esforzarnos por incrementar o horario en lingua estranxeira do noso alumnado e 

beneficiarnos da oportunidade que nos brinda a Consellería a través do programa 

plurilingüe en educación infantil. Así é como dende o Claustro decidimos solicitar a 
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participación no PROGRAMA PLURINFANTIL coa intención de mellorar aínda máis a 

competencia comunicativa do noso alumnado en lingua inglesa. 

  A finalidade deste proxecto plurilingüe será reforzar a competencia comunicativa 

necesaria para o desenvolvemento en situacións cotiás en dita lingua, co fin último de 

garantir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da 

personalidade dos alumnos e preparalos para o uso correcto e fluído da lingua inglesa 

en situacións cotiás da mesma; así mesmo interiorizar a lingua dun xeito lúdico e 

divertido aproveitando que o sentido do ridículo nestas etapas aínda non apareceu 

dando lugar a expresarse sen medo e equivocación en calquera idioma. 

   Evidentemente, a  área na que terá máis incidencia este proxecto será a terceira de 

Linguaxes: Comunicación e Representación, coa idea de integralo en todas as áreas e 

bloques do currículo a través das actividades propostas e en consonancia cos 

proxectos a desenvolver no CRA. 

    A idea é desenvolver tarefas de carácter manipulable, creativo, de xogo e 

movemento de maneira que o alumnado estea ben predisposto, creando unha 

atmosfera de traballo relaxado e agradable que favoreza as situacións comunicativas 

e daquela o uso da lingua estranxeira. 

  Dada a idiosincrasia do noso centro, un centro rural agrupado con aulas mixtas de 

4º, 5º e 6º de educación infantil, a nosa intención é implantar o programa plurilingüe 

simultaneamente nos tres cursos do ciclo. 
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2.  PROFESORADO E ALUMNADO PARTICIPANTE 
 

Coordinadora do proxecto: María  del Carmen García Quibén, mestra de 

lingua inglesa no centro con carácter definitivo dende o curso 2014-15. 

    PROFESORADO PARTICIPANTE:  

 María del Carmen García Quibén, mestra especialista de lingua estranxeira 

do con horario completo no centro para impartir nos 7 grupos organizados en 5 

escolas de EI. 

 Mª del Carmen Ramos González, mestra especialista de Educación Infantil e 

Lingua Estranxeira Inglés , titora dun aula mixta da escola de Barciela. 

 

ALUMNADO PARTICIPANTE:  

       Participarán no proxecto 88 alumnos e alumnas do segundo ciclo de EI, 

repartidos do seguinte xeito por idades e escolas: 

  

 BARCIELA BÉRTOLA FIGUEIRIDO PAREDES POUSADA 

4º EI. 

(3 ANOS) 
10 5 3 5 9 

5º EI. 

(4 ANOS) 
10 5 3 1 11 

6º EI. 

(5 ANOS) 
11 3 4 4 4 

TOTAIS 31 13 10 10 24 
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3. OBXECTIVOS 

 

3.1. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA: EDUCACIÓN 

INFANTIL  

 

A Educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades 

que lles permitan:   

 Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción 

e aprender a respectar as diferenzas. 

 Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social. 

 Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.  

 Desenvolver as súas capacidades afectivas.  

  Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais 

de convivencia e relación social, así como exercitarse na resolución 

pacífica de conflitos.  

  Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas 

de expresión.  

 Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a 

comunicación.  

 Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 
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3.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS A ACADAR 

 
 Integrar a lingua estranxeira no currículo de educación infantil e utilizala 

como un dos instrumentos que favoreza o desenvolvemento integral do 

alumnado. 

 A aprendizaxe de L.E. debe ser un medio para 

 Apreciar e valorar outras linguas e culturas. 

 Aprender a valorar mellor as propias linguas. 

 Desenvolver competencias comunicativas. 

 Adquirir estratexias cognitivas e socio-afectivas. 

 Familiarizarse coas novas formas de comunicación e recoñecer o valor 

comunicativo das linguas. 

 Comprender instrucións na lingua estranxeira que lle permitan xogar e 

realizar tarefas escolares. 

 Comprender o significado xeral de contos curtos - narrados ou lidos por 

unha persoa adulta, preferiblemente, contos xa coñecidos na propia 

lingua. Tamén mirando debuxos animados relacionados cos contidos que 

se están a traballar. 

 Comprender globalmente información sobre o entorno dos nenos e nenas 

de educación infantil: casa, familia, escola, xogos... 
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4. SECUENCIA DE CONTIDOS 

 

Traballaranse as tres áreas curriculares: 

a. Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

b. Coñecemento do contorno 

c. Linguaxes Comunicación e representación 

LINGUAXES COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

CONTIDOS 

d. Saúdos e rutinas / greetings and routines 

e. Números/ numbers 

f. O tempo /weather 

g. Cores/colours 

h. Formas e figuras básicas /shapes 

i. Tamaños/ sizes 

j. Os meses e as estacións do ano / months and seasons  

k. A escola /school 

l. O corpo / the body 

m. Alimentos saudables /healthy food 

n. Animais/animals 

o. Festas tradicionais:  Halloween, Christmas, Easter 

p. Festas familiares : cumpleaños / Birthday 

q. Accións /actions 

r. Texturas /textures 

s. Técnicas plásticas/ Plastic arts 

t. Plantas: flores…/ Plan 

u. Conceptos: Igual e diferente / concepts: same and different 

v. Preposicións: dentro, enriba, debaixo e detrás/ prepositions: in, on, 
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under, behind . 

w. TPR (Total Physical Response) 

 

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

1º trimestre:  

 O corpo/ the body  

 Debuxo da figura humana / body drawing 

 Estacións: outono / seasons: autumn 

 Vocabulario referido ás partes do corpo e a roupa segundo a estación de 

outono e inverno, o tempo/ body and clothes vocabulary 

 Samaín , Nadal/ Halloween, Christmas  

 Figuras xeométricas: círculo, triángulo e cadrado /shapes: circle, triangle 

and square. 

 Cores /colours 

 Tamaños grande e pequeno/ sizes big and small 

 Números /numbers  (1-10) 

 Técnicas plásticas: debuxo, collage…/ Plastic arts : drawing, collage… 

 Aniversarios / Birthdays 

 TPR (Total Physical Response) 

2º trimestre:  

 Animais: partes do seu corpo, hábitat…/ animals: body parts, habitat 

 Plantas: flores…/ Plants: flowers 

 Estacións: Inverno e primavera / Seasons: Winter and Spring 
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 Festas: Entroido: carautas, antifaces e pascua…/ Carnival: masks… and 

Easter. 

 Medidas de lonxitude longo- curto/ sizes: long, short. 

 Cores / colours. 

 Números /numbers  (0-12). 

 Figuras xeométricas: círculo, triángulo, cadrado e rectángulo /shapes: 

circle, triangle, square and rectangle. 

 Igual e diferente / same and different. 

 Preposicións de lugar: dentro, enriba, debaixo / prepositions: in, on, 

under. 

 Técnicas plásticas: debuxo, collage…/ Plastic arts : drawing, collage. 

 Texturas /textures. 

 Aniversarios / Birthdays. 

 TPR (Total Physical Response) 

3º trimestre:  

 Estacións: Verán / Seasons: Summer 

 Paisaxes: selva, granxa, bosque, mar… Elementos naturais dos mesmos: 

deserto,río,montaña,océano…/ landscapes: jungle, farm, forest, sea 

ocean… 

 Técnicas plásticas: debuxo, modelado…/ Plastic arts : drawing, plasticine… 

 Figuras: círculo, triángulo, cadrado e rectángulo, corazón e estrela 

/shapes: circle, triangle, square and rectangle, heart, star.. 

 Tamaños: grande e pequeño / sizes: big and small 

 Igual e diferente / same and different. 

 Cores / colours 
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 Preposicións de lugar: dentro, enriba, debaixo e detrás/ prepositions: in, 

on, under, behind  

 Aniversarios / Birthdays 

 TPR (Total Physical Response) 

Ao longo dos tres trimestres desenvolveranse igualmente: 

COMPRENSIÓN, PRODUCIÓN E INTERACCIÓN ORAL. 

 Comprensión de mensaxes orais utilizadas para a interacción na aula. 

 Comprensión de instrucións simples e vocabulario básico relacionado cos 

temas de comunicación utilizados polas nenas e polos nenos de 

educación infantil. 

 Identificación de estratexias de comunicación non verbais. 

 Uso de estratexias de expresión oral: imitación, repetición, duplicación de 

termos na lingua materna e na lingua estranxeira… 

 Reprodución de cancións infantís, “ nursery rhymes ”, etc. 

 Interacción coa persoa docente e coas compañeiras e compañeiros para 

preguntar e/ou responder a cuestións básicas da súa vida cotiá. 

 Produción de mensaxes curtas de uso cotiá (saúdos, o tempo, dar as 

gracias, pedir perdón, etc.). 

ASPECTOS SOCIO-CULTURAIS. 

 Curiosidade por coñecer outras linguas e outras realidades 

socioculturais. 

 Interese por entender e facerse entender en lingua estranxeira 

 Recoñecemento de algún dos hábitos e aspectos culturais propios dos 

países onde se fala a L.E. (mundo infantil, familiar, escolar, festas…). 
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 Recoñecemento e uso de ritmos musicais propios da cultura dos países 

onde se fala a L.E. que servirán para desenvolver a creatividade e a 

coordinación corporal. 

 Identificación e uso de estratexias de aprendizaxe (transferencia a 

L1/L2). 

 

5. OUTROS PROXECTOS DE CENTRO: 

 

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. O proxecto do equipo de Dinamización da 

Lingua Galega versa sobre os xogos populares  e as cantigas, dado que no terceiro 

trimestre tamén traballaremos xogos como “Hide and seek”, “Rock, scissors 

paper”,… colaborando deste xeito tamén co proxecto. 

STEM e TICS. O proxecto de STEM e TICS: “ROBOTICRA”, como o seu nome indica 

adentrará aos nenos/as do CRA na robótica educativa. As ordes dos robots son en 

lingua inglesa polo que aprenderemos vocabulario referente a situacións espaciais: 

turn left, turn right, go, stop…  

 PROXECTOS DE TRABALLO E MINI-PROXECTOS: traballarase o vocabulario e 

expresións relacionadas cos proxectos de traballo que se desenvolvan ao longo do 

curso nas escolas: o universo, a prehistoria, a idade media, a auga, animais en perigo 

de extinción, culturas do mungo, os piratas… 

ESTACIÓNS DO ANO, DÍAS DA SEMANA, MESES DO ANO ( NAS RUTINAS). 

O PAÍS DE ORIXE DO AUXILIAR DE CONVERSA 
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6. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

 Tal e como se observa no epígrafe anterior, os contidos distribúense 

trimestralmente, abarcando cinco unidades didácticas en cada trimestre. 

A duración de cada unidade didáctica é de 15 días aproximadamente, 

sendo un tempo flexible para adaptarse ao desenvolvemento do grupo de 

alumnos/as. 

  Ademais participaremos nos proxectos de centro que se levan a cabo no 

centro traballando os contidos na lingua inglesa. 

  É necesario crear na aula un clima que facilite e propicie a aprendizaxe, 

polo que deben existir fluídas relacións de comunicación que contribúan a 

desenvolver actitudes positivas cara á aprendizaxe. 

 A organización do tempo será outro elemento a ter en conta dentro deste 

deseño ambiental que se realice da contorna educativa. É básico respectar 

os principios do desenvolvemento cognitivo e socio-afectivo, mantendo 

unha organización do tempo o máis natural posible, sen forzar o ritmo da 

actividade e mantendo determinadas constantes temporais. 

  A metodoloxía atenderá aos diferentes ritmos de aprendizaxe, ás 

estratexias máis idóneas para cada contido, a súa propia preparación e a 

os recursos que dispoña, actuando sempre con flexibilidade.  
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7. NÚMERO DE HORAS SEMANAIS 

 

    O número de horas semanais en lingua estranxeira que se dedicarán á 

impartición deste proxecto será de dúas horas a cada grupo, incrementando o 

horario de dedicación actual. 

 
 

 A mestra de lingua estranxeira adicará 14 das súas 25 horas lectivas ao 

desenvolvemento do proxecto, atendendo deste xeito aos 7 grupos aula 

espallados nas 5 escolas. 

 A mestra titora da escola de Barciela adicará cada día a sesión das 

rutinas -15/20 minutos- (“God Mornig”, “Calendar” “The weather” 

“Count”) e quincenalmente un obradoiro- 30-45 min- no que 

participarán as dúas aulas da escola (“Once upon a time…”  “Sing a song” 

“Cooking”…). 

 

8.  A CONTRIBUCIÓN DE CADA MATERIA AO LOGRO DAS 

COMPETENCIAS  
 

Competencia Lingüística - en comunicación Lingüística - CCL 

 BARCIELA BÉRTOLA FIGUEIRIDO PAREDES POUSADA 

TOTAL 

ALUMNADO 
31 13 10 10 25 

GRUPOS 

AULA 
2 GRUPOS AULA 1 GRUPO AULA 1 GRUPO AULA 1 GRUPO AULA 2 GRUPOS AULA 

TOTAL HORAS 

SEMANAIS 

4 HORAS 

+ 

2  h 

2 HORAS 2 HORAS 2 HORAS 4 HORAS 
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Deberase favorecer todas aquelas actuacións onde o alumnado teña que 

practicar tanto a fala como a escoita. Traballarase en lingua estranxeira o 

vocabulario relacionado cos campos semánticos presentes na contorna do 

alumnado e coordinadamente cos centros de interese propostos polas 

titoras. 

A través de intercambios comunicativos desenvólvese a comunicación 

lingüística. 

Esta competencia está relacionada co desenvolvemento e uso adecuado das 

destrezas básicas da linguaxes: escoitar, falar, ler e escribir. Tendo en conta 

isto, tratarase de realizar actividades que traballen sobre todo o uso da 

linguaxe verbal, apoiándose noutras linguaxes, coma neste caso o inglés.  

Expresar adecuadamente pensamentos, ideas e emocións. 

 Escoitar e  compredelas. 

 Escribir algunhas palabras e xogar coas letras. 

 Implicarse activamente na conversa e adoptar unha actitude dialogante. 

 Participar activamente en actividades orais que comprendan ambas 

linguas, o galego e mailo inglés. 

 

Competencia  Matemática e Interacción co medio físico- matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía - CMCT 

Esta competencia inicia aos alumnos nas habilidades matemáticas básicas e 

científicas, que lles permitirán construír o seu pensamento lóxico, ademais 

dunha iniciación ao pensamento científico.  

É conveniente profundar nos contidos que está a traballar a titora pero cunha 

lingua diferente. Fomentarase o uso da lingua estranxeira en contextos reais, 

valorándoa como un instrumento útil na exploración e descubrimento da 

contorna. 
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Partirase de situacións e problemas reais da contorna, e realizaranse 

actividades semellantes que o profesorado titor pero en lingua inglesa (reconto 

de alumnos, traballo co calendario, etc). 

 

Os alumnos serán capaces de:   

 Asociar conceptos matemáticos a situacións cotiás. (Count, days of the week…) 

 Empregar e seleccionar as operacións matemáticas para resolver un problema. 

 Realizar operacións de cálculo.  

 Realizar actividades de razoamento e desenvolvemento da atención. 

 Utilizar os coñecementos de formas xeométricas para describir obxectos 

coñecidos.  

 Manexar conceptos básicos nunha situación real. 

 Realizar actividades que fomenten a sensibilidade ante a conservación do 

medio físico máis próximo e a actitude crítica ante as condutas inadecuadas.  

 Contribuír e valorar a importancia de coidar o medio.  

 Realizar actividades que continúan a recoñecer e interiorizar hábitos de vida 

saudables.  

 Relacionar as figuras xeométricas con imaxes e obxectos do día a día  

 Identificar polígonos nas sinais de tráfico  

 Recoñecer  diferentes  tipos de texturas en obxectos da vida cotiá, así  como 

cores e formas.  
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Autonomía e Iniciativa persoal- Sentido da Iniciativa e Espírito emprendedor 

– CSIEE 

Fomentarase a toma de decisións, que o alumnado elixa materiais, que busque 

solucións, que formule hipóteses, etc., utilizando como lingua de comunicación 

a inglesa. Traballaranse aspectos relacionados coa saúde, hixiene persoal e a 

autonomía nas tarefas propostas. 

 Esta competencia baséase no coñecemento de si mesmos que van construíndo 

os nenos a través da súa interacción co medio, cos seus iguais e cos adultos e 

na súa capacidade para actuar por iniciativa propia como:  

 Expresar gustos e preferencias.  

 Empregar a linguaxe para comunicar afectos e emoción.  

 Realizar actividades nas que os nenos traballen en equipo, cooperen, 

dialoguen...  

 

Competencia Social e Cidadá- Sociais e Cívicas – CSC 

Darase continuidade á liña de actuación do titor utilizando as mesmas pautas 

de funcionamento da vida na aula, nunha lingua diferente. 

O proceso de socialización condiciona a construción do seu autoconcepto, que 

irá formando en gran medida a partir das valoracións que os demais fagan 

deles, tanto sobre as súas capacidades coma sobre o seu comportamento. Así 

tamén é unha maneira de desenvolver a competencia social e cidadá e de 

interacción co mundo físico.  

 Elaborar e interiorizar normas de convivencia  

 Resolver conflitos  

 Utilizar a lingua como destreza para a convivencia e o respecto  

 Coñecer as emocións e os sentimentos en relación cos demais. 
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Competencia dixital - CD 

Esta competencia fai referencia ao inicio do desenvolvemento de habilidades 

para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en 

coñecemento.  

Incorporaranse as tecnoloxías de información e comunicación na práctica 

docente para buscar información, facer un xogo, ler e escoitar un conto, cantar 

e representar unha canción, etc. Unha ferramenta da que se dispón en cada 

aula é o encerado dixital, co que se poden deseñar actividades motivadoras e 

axeitadas ao nivel do alumnado. 

Actividades que exerciten as destrezas necesarias para que os nenos busquen e 

seleccionen información, tanto en fontes tradicionais como en aplicacións 

multimedia.  

 Reforzar con actividades manipulativas a motricidade fina implicadas no 

manexo das tecnoloxías. 

 Iniciar a súa actitude crítica á hora de buscar e seleccionar información con 

actividades que inviten aos nenos á reflexión e ao descubrimento de técnicas 

de debuxo dixital.  

 Invitar a os nenos ao uso do ordenador, do encerado dixital, a tablet… para que 

aprendan aspectos básicos da súa utilización.  

 

Aprender a aprender - CAA 

Fomentarase a autonomía na aprendizaxe como poder ser o traballo 

cooperativo entre iguais, o uso das Tics, etc. 

A adquisición desta competencia supón unha mellora na capacidade de 

aprender de forma autónoma, xa que permite apoiarse en aprendizaxes e 



PROXECTO PLURINFANTIL         CRA VILABOA PÁGINA 19 DE 35 CRA VILABOA 

 

experiencias anteriores co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e 

capacidades en distintos contextos como:                  

 Reflexionar sobre que e como se aprendeu.   

 Desenvolver estratexias de atención.  

 Expresar oralmente e por escrito a aprendizaxe adquirida.  

 Comprender, analizar e resolver problemas .  

 Favorecer a participación dos nenos no funcionamento e organización da clase.  

 Repartir en partes iguais manipulando obxectos. 

 

Competencia Cultural e Artística- Conciencia e Expresións Culturais – CCEC 

Utilizarase o material da aula, para desenvolver diferentes tarefas aproveitando 

para traballar diferente vocabulario: cores, texturas, tamaños, formas 

xeométricas, utensilios, etc. Fomentarase non só o coñecemento da lingua e 

cultura estranxeiras, senón tamén o da propia dende unha perspectiva de 

interculturalidade. 

Desenvólvese co coñecemento de todos os aspectos relacionados con outra 

cultura, xa que se traballarán parellos co traballo diario do alumnado. 

Así, o alumnado poderá: 

 Coñecer lendas e cancións da cultura inglesa. 

 Vivenciar costumes e tradicións doutro país. 

 Valorar a diversidade presente nunha sociedade multicultural. 
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9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

 A L.E. debe introducirse lentamente por medio de actividades atractivas: 

deste xeito, empregaranse diferentes xogos, cancións, vídeos tanto na rede 

como tanxibles. 

 Uso de rutinas e hábitos na aula axuda aos nenos e nenas a orientarse e 

aprender facilmente a L.E.: o uso en cada sesión dun boneco, axúdanos a 

presentar o novo vocabulario dunha maneira lúdica que crea expectación e 

ganas de saber nos nosos nenos e nenas. 

 Utilizar como soporte os xestos, a expresión corporal, mímica, etc., ao igual 

que soporte visual coma fotos e debuxos: estas técnicas permiten aos nenos e 

nenas entender a L.E. sen necesidade de empregar a tradución. 

 Axudar a alumnado a sentirse seguros de si mesmos: repetir cancións/nursery 

rhymes sinxelas, etc. 

 Facilitar que nenos e nenas utilicen a L.E. como lingua de aula: repetir en 

inglés expresións sinxelas que utilicen na súa lingua materna (rutinas). 

 Hai que ter en conta o proceso natural de aprendizaxe da lingua, polo que os 

erros se consideran algo normal. 

 A comprensión é maior que a produción. Débese potenciar o 

desenvolvemento da comprensión auditiva. 

 Particípase no desenvolvemento dos proxectos de traballo da aula. A lingua 

estranxeira pode e debe ser “vehículo de traballo”. 

 TPR (Total Physical Response) é unha boa forma de introducir a lingua 

estranxeira na clase pois permítelles aos nenos e nenas adquirir a lingua dun 
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xeito moito máis directo e ao mestre/a avaliar o grao de adquisición de dita 

lingua. 

 Débese iniciar a nenos e nenas no proceso de Aprender a Aprender, sendo 

cada vez máis independentes na aprendizaxe da LE. 

 Nenas e nenos traballarán en parellas ou grupos: estas agrupacións son as 

máis efectivas para a aprendizaxe da lingua dun xeito directo e funcional. 

 Nenas e nenos aprenden facendo, deste xeito poderán aprender a base de 

experimentar coa lingua. 

 Emprego de fichas de traballo considérase positiva, sempre e cando se 

empreguen como apoio á práctica comunicativa e non como un fin en si 

mesmo. Nenas e nenos aprenden mentres fan a ficha e consolidan o 

aprendido. 

 Uso das Tics axuda aos nenos e nenas a familiarizarse con estas ferramentas á 

vez que aprenden a LE dun xeito máis efectivo e permite a autonomía de 

aprendizaxe dende as súas casas a través do uso de diversos utensilios na 

rede. 

 

COORDINACIÓN CO PROFESORADO 

A Educación Infantil alcanza o seu pleno sentido nun marco de colaboración e 

coordinación entre as persoas que inciden no proceso educativo dos nenos e 

nenas. Así, a coordinación entre o especialista en lingua estranxeira e os 

demais profesionais (principalmente a titora que colaborará no proxecto 

plurilingüe) que interveñen é indispensable para asegurar a coherencia e 

continuidade do ensino e das aprendizaxes. 
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A exposición inicial ao inglés basease no principio da aprendizaxe en Educación 

Infantil: o enfoque globalizado e integrador das aprendizaxes, o cal significa 

que o seu mundo se constrúe en función da súa realidade inmediata no tempo 

e no espazo. Xa que logo, a percepción e a experimentación coa realidade 

presente e tanxible  serán o referente fundamental para o deseño das 

actividades. 

As principais estratexias de aprendizaxe serán as seguintes: 

 Integración do inglés desde un punto de vista lúdico e pracenteiro, a través 

de contos, cancións e xogos principalmente.  

 enfoque globalizado basearase en tarefas e proxectos. 

 Creación de situacións de comunicación nos contextos comunicativos 

adecuados. 

 Para que a súa participación sexa comprensiva aproveitaremos experiencias 

significativas para os nenos/as, rutinas, imaxes, personaxes de ficción dos 

debuxos animados ou contos, cancións, etc. 

 Creación dun ambiente acolledor e seguro, no cal o alumnado se sinta 

querido e confiado para aprender o idioma. 

 Potenciaremos o maior número de ocasións para usar o inglés, 

aproveitando as rutinas (calendario, tempo atmosférico, etc) e a vida da 

aula (asamblea, linguaxe de aula, ir ao baño, grazas, por favor…). 

 Partiremos da comprensión e expresión oral, tratando de que o alumno/a 

aprenda de xeito natural, escoitando, practicando e participando o maior 

tempo posible nesta lingua. Darase prioridade ao uso comunicativo e 

funcional da lingua, insistindo no uso do idioma. 

 Iniciación na aprendizaxe da lingua a través da imitación e repetición de 

sons, palabras e enunciados significativos, sempre cunha intención lúdica, 



PROXECTO PLURINFANTIL         CRA VILABOA PÁGINA 23 DE 35 CRA VILABOA 

 

posto que na Educación Infantil no xogo conflúen o carácter motivador e as 

posibilidades para que o neno estableza relacións significativas.  

 A aprendizaxe da nova lingua será intuitiva, polo que se lle presentarán ao 

alumnado mensaxes vinculadas aos seus intereses: producións multimedia 

coas que teñan que interaccionar, fotografías, contos, dramatizacións, 

cancións, xogos, etc. 

 Recreación de situacións e contextos nos que o alumno/a teña que 

responder actuando: resposta física total (TPR activities), un modelo similar 

ao que se emprega para o ensino da lingua materna, baseándose no 

desenvolvemento das destrezas orais. A idea é que a comprensión auditiva 

debe de ser desenvolvida antes da expresión oral da lingua. Estes contextos 

veñen dados durante a práctica de xogos, actividades plásticas, musicais e 

físico-deportivas.  

 A metodoloxía das sesións consistirá na introdución gradual de mandatos 

por parte do mestre ou  mediante cancións e rimas, pedindo ao neno/a que 

responda a elas. 

 

     Tratarase de poñer en práctica un ensino integrado no cal se aborden todos 

os aspectos do desenvolvemento do alumno/a nos eidos social, intelectual, 

expresivo e psicomotor, de xeito que as aprendizaxes se complementen entre 

si. Desta forma o inglés non será unha materia illada senón que estará en 

relación co resto das materias. 

Todas as actividades presentarán idéntica estrutura, o que facilita unha forma 

de traballo máis sistemática, necesaria nun alumnado de tan curta idade.   

     O primeiro que faremos é amosarlles o que imos facer, que eles teñan un 

modelo real do resultado final da actividade. A continuación presentámoslle o 
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soporte lingüístico necesario en tres pasos, apoiándonos en "flashcards" ou 

debuxos que colocaremos na parede, de tal modo que non teñan que 

empregar a lingua materna en  

ningún caso; moito deste vocabulario xa é coñecido polos nenos pois o 

traballamos na materia de Inglés:  

 1. Presentación do vocabulario relativo aos conceptos da actividade (as cores, 

as partes do corpo, os elementos da natureza, aspectos relacionados coas 

distintas festividades: Halloween, Christmas, Easter...). 

 2.  Presentación do vocabulario relacionado co material que imos 

empregar(ceras, punzóns, pintura de dedos, plastilina, pinceis.)  

3.  Asegurado o coñecemento do vocabulario básico, explicamos as instrucións 

da actividade (corear, recortar, dobrar, pegar..) 

Repetimos unha segunda vez a explicación dos pasos da actividade, 

apoiándonos de novo nos debuxos expostos na parede ou empregando se é 

necesario a mímica, técnica que lles resulta familiar e ademais axuda a captar a 

súa atención.  

 Os debuxos ou "flashcards" permanecerán na parede o tempo que dure a 

actividade, se algún neno nalgún momento ten algunha dúbida ou non sabe o 

que hai que facer, simplemente sinalaremos o debuxo dicíndollo en inglés.  

 Aínda que nun primeiro momento os nenos poden amosar certo medo ou 

receo, a situación cambiará en poucas sesións, pois gran parte do vocabulario e 

estruturas comunicativas repítense en moitas das actividades o que lle dará 

máis seguridade e motivación  para acadar unha boa competencia nas 

destrezas de expresión e comprensión oral.  
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10. EMPREGO DAS TECNOLOXÍAS DA APRENDIZAXE E O 

COÑECEMENTO 

 

Nas clases de inglés contribúese empregando recursos dixitais nas actividades, 

como a PDI para ver/escoitar vídeos, cancións, historias ,xogos....Ademais a 

través da NUBE o alumnado pode seguir vendo e escoitando ou xogando na súa 

casa tal e como se fixo na aula. 

Cremos na importancia de empregar este recurso que tanto xogo nos dá para 

as nosas clases. 

- Empregarase o buscador de Google para achar distintos recursos para a 

nosa clase ( imaxes, vídeos, …)  de forma conxunta e colaborativa. 

- Sacaremos fotos coa tablet das nosas producións  para logo compartilas 

no Blog do centro. 

- Empregaremos recursos online para aprender máis, xogos para pintar, 

etc. 

- Faremos vídeos empregando a tablet, ben explicativos sobre o noso 

traballo como sobre producións, saídas,… empregando para iso a lingua 

inglesa.   

- Xogarase co robot (beebot) empregando as ordes GO, TURN… como 

complemento ao obradoiro ROBOTICRA. 
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11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Os recursos son todo aquilo que pode ser utilizado na aula cunha finalidade 

educativa e lúdica. 

A través dos materiais, o alumnado experimenta e investiga, satisface a súa 

curiosidade, manipula, move, repite accións... 

Nas clases de inglés ademais dos recursos humanos empregamos como 

recursos materiais: PDI, diferentes libros adaptados ás idades e 

relacionados cos temas a tratar, xogos, tarxetas... 

MATERIAIS  

 Material didáctico elaborado polo profesorado en inglés  

 Bloques lóxicos, cordas, plastilina, bólas de cores  

 Elementos da vida cotiá  

 Cds, DVD, pizarra dixital, tablet , robot educativo 

 Rede   

 Cancións en inglés relacionadas coa asignatura  

 Bólas de cores, lapis… Explicacións sinxelas e reiterativas  

 Figuras xeométricas de distintos materiais e cores  

 Flashcards  

 Pinturas de cores   

 Pegamento   

 Acuarelas e pinceis  

 Froitas, esponxas,  para estampar  

 Cadros dos pintores a traballar e outros.  
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PERSOAIS  

Aínda que o traballo deste proxecto recaerá sobre todo nas dúas mestras de 

lingua estranxeira inglés, os demais mestres do claustro, tanto titoras coma 

especialistas, colaborarán nas actividades desenvolvidas para a posta en 

marcha deste proxecto plurilingüe. Así mesmo tamén contaremos coa 

colaboración de pais/nais do centro que están relacionadas coa lingua 

estranxeira, por ser nativos ou mestres, e tamén coa arte.  

 

12. ACTIVIDADES 

 

As actividades son a forma activa e ordenada de levar a cabo as experiencias de 

aprendizaxe. O desenvolvemento das actividades de forma adecuada é un 

elemento esencial para a consecución dos obxectivos e a asimilación dos 

contidos. Á hora de estruturar as actividades debemos ter en conta unha serie 

de criterios: do coñecido ao descoñecido, do fácil ao difícil, do concreto ao 

abstracto e do particular ao xeral.  

En relación coa secuenciación das actividades adóitanse a determinar diversos 

tipos, que adoitan seguir a seguinte orde: De introdución: serven para coñecer 

as ideas previas dos alumnos. Deben ser motivadoras para espertar o interese 

para aprender novas cousas. De desenvolvemento: para desenvolver o proceso 

de ensino-aprendizaxe. De consolidación: serven para afianzar e aplicar as 

aprendizaxes asimiladas. De reforzo: con elas afianzaremos os coñecementos 

aínda non adquiridos (para aqueles alumnos/as con dificultades, para os que 

non asimilaron suficientemente os contidos, etc.). De ampliación: permiten, 

aos alumnos/as que asimilaron os contidos de forma satisfactoria, acrecentar o 

aprendido. De avaliación: a través destas comprobaremos o grao de asimilación 

dos contidos propostos.  
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Como criterios para seleccionar e deseñar as actividades sinálanse os seguintes: 

A súa articulación cos contidos, obxectivos e metodoloxía, que sexan 

motivadoras, variadas, que se empreguen recursos e métodos variados e a 

previsión do tempo para a súa realización. 

Partirán da comprensión e a expresión oral. 

o Darán prioridade ao uso comunicativo e funcional da lingua. 

o Deberán ser motivadoras e achegadas aos intereses do alumnado. 

o Propiciarán o uso da lingua e a acción física implicada pola orde 

emitida (T.P.R.: Total Physical Response) 

o Estarán baseadas na imitación e repetición de sons, palabras e 

enunciados significativos cunha intención lúdica. 

o Estableceranse unhas rutinas como marco de referencia (saúdos, o 

tempo. os meses...) 

o Cabe salientar a importancia do xogo como actividade propia desta 

etapa. Queda demostrado que o uso de xogos permite a aprendizaxe e 

a práctica da L.E. dun xeito lúdico á par que efectivo pois os nenos e 

nenas baséanse en facer ben o xogo máis ca no xogo como unha 

actividade de aprendizaxe. Así, as nosas actividades están amplamente 

baseadas no uso de diferente tipos de xogos. 

o A meirande parte das actividades gardarán relación cos proxectos de 

traballo organizados para cada un dos trimestres. 

o En canto as rutinas, saúdos, tempo, cores, meses... vanse traballando 

durante os tres trimestres. 
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Empregaránse explicacións sinxelas, introducindo o inglés progresivamente 

en: 

- Xogos e cancións en inglés 

- Xogos populares do país do auxiliar de conversa. 

- Contos  en inglés. Contos tradicionais (auxiliar, cada quince días).  

- Rimas .  Rimas tradicionais para botar a sortes. 

- Ordes curtas dramatizadas e repetición sistemática das mesmas  

- Práctica de vocabulario bilingüe mediante xogos e actividades divertidas. 

- Xogos e cancións en inglés sobre os movementos  

- Exercicios orais na lingua 

- Dramatizacións sinxelas 

- Series de debuxos en inglés en Youtube (Peppa Pig, Maisy Mouse…) 

- Gravación de vídeos e audios elaborados polos nenos/as  

- Xogos on line e apps educativas en lingua inglesa   

- Saídas e actividades extraescolares e complementarias en lingua 

estranxeira (contacontos, …)  

- Representación teatral sinxela e/ou musical en inglés no festival de 

Nadal. 

- Talleres: cociña, manualidades… (contextos reais). 

O período de silencio 

Denomínase así a un período de reflexión carente de produción, o que non 

implica a imposición de silencio na aula, senón todo o contrario: xerar 

actividades nas que o neno/a que aprende poida participar na comunicación 

sen que iso supoña a produción verbal obrigatoria. Durante este período 

cada persoa vai dando significado ó que ten ao redor e ás relacións entre os 

distintos integrantes do seu mundo. Só cando se sente preparado/a para 
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falar comezará a producir. Mentres tanto, respectaremos o seu silencio, 

admitiremos os seus xestos como signo de comprensión, as súas reaccións 

como xeito de manter a interacción. 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A atención á diversidade establécese como principio fundamental co 

obxectivo de proporcionar a todo o alumnado unha educación axeitada as 

súas características e necesidades. rexéndose polos principios de Normalización 

e Inclusión e Compensación de desigualdades. 

A atención á diversidade comprende o conxunto de actuacións educativas 

que, considerando as diferentes capacidades, ritmos e estilos de 

aprendizaxe, motivación e intereses, condicións persoais, situacións sociais, 

culturais, lingüísticas e de saúde, se dirixen ao conxunto do alumnado e ao 

seu entorno coa finalidade de favorecer o desenvolvemento integral das 

capacidades potenciando ao máximo as súas posibilidades. 

Estas actuacións terán en conta os seguintes principios e valores: 

 

 A inclusión como base do desenvolvemento do centro educativo para 

mellorar a aprendizaxe e a participación de todo o alumnado. A 

vivencia da diferenza como algo enriquecedor. 

 Altas expectativas cara todo o alumnado, as familias e o profesorado. 

 Crenza nas capacidades de todo o alumnado. Partindo das mesmas e 

non das discapacidades e dificultades e intentando reducir todas as 

barreiras de aprendizaxe. 
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 Cultura de colaboración entre todos os membros da escola: 

colaboración e cooperación de todo o alumnado entre si, do 

profesorado e das familias. 

 A resposta á diversidade é responsabilidade de todo o profesorado . 

 A atención á diversidade como un continuo de medidas de tipo 

organizativo e curricular dirixidas ao conxunto do alumnado; as 

devanditas medidas deberán ir das máis xerais de tipo preventivo e de 

detección temperá ata aquelas dirixidas ao alumnado con necesidades 

educativas específicas, pasando polo alumnado estranxeiro e o que 

presente altas capacidades. 

 Darase prioridade ás medidas ordinarias e de carácter normalizador 

dende criterios de flexibilidade organizativa e metodolóxica. 

 O deseño destas actuacións competen ao Departamento de 

Orientación mantendo a coherencia e interrelación entre todos os plans 

do centro: PAT, PLAN TICS, PLAN DE CONVIVENCIA, PROXECTO 

LINGÜÍSTICO… 

 

14. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

O proxecto avaliarase de xeito continuo e formativo a través da observación 

continua, directa e sistemática, as entrevistas coas familias e a análise das 

producións verbais, fundamentalmente orais. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 Observación directa do alumno/a.  

 Atención individualizada na clase.  

 Mostra precisión nos movementos 
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 Coidado dos materiais 

 Traballos realizados individualmente . 

 Traballos realizados en conxunto.  

 Seguimento da avaliación continua no rexistro.  

Criterios de cualificación  

 Conversas directas co alumnado e preguntas orais 25%.  

 Producións escritas 5% (6º EI). 

 Atención por parte do alumno/a 20%.  

 Interese e esforzo por parte do neno/a 50% . 

Indicadores de avaliación relacionados coas competencias  

 Utiliza a linguaxe oral para formular e responder preguntas, propoñer ideas 

e dar opinións. Relacionado coa competencia lingüística, competencia 

social e cidadá, competencia de autonomía e iniciativa persoal e 

competencia de aprender a aprender.  

 Practica as normas básicas necesarias para a comunicación oral   

 Recoñece diferentes formas xeométricas, competencia aprender a 

aprender, interacción co mundo físico e matemática.  

 Adquire unha percepción apropiada do espazo físico  no que ten lugar  

actividades da vida cotiá, competencia de interacción co mundo físico. 

 Ser consciente das diversas manifestacións culturais e artísticas como unha 

fonte de enriquecemento e pracer, competencias cultural e artística, 

interacción co mundo físico, social e cidadá.  

 Goza coa realización de traballos manuais, competencia de iniciativa 

persoal, cultural e artística. 
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 Goza coa interacción da lingua inglesa nas actividades diarias, competencia 

lingüística, competencia de iniciativa persoal.  

 Mostra interese por cadros e por os pintores dos mesmos así como na 

elaboración de producións artísticas propias, competencia cultural e 

artística.  

 Recoñece as partes da cara en diferentes pinturas, retratos…,competencia 

lingüística, iniciativa persoal.  

 

Dada a flexibilidade do proceso avaliativo na etapa infantil, procurarase 

introducir cambios e melloras a partir da avaliación continua. 

Cabe sinalar de xeito especial: 

 As reunións semanais do equipo docente: Nestas reunións o equipo 

docente coordínase semanalmente e intercambia opinións e datos 

obtidos da observación continua que permitirán reflexionar e 

acordar a introdución de cambios e melloras. 

 As reunións mensuais do equipo de ciclo: Ao igual que nas reunións do 

equipo docente nestas reunións mensuais o profesorado 

intercambia información relevante para o desenvolvemento das 

Programacións. 

 As sesións trimestrais de avaliación: O equipo docente que imparte 

clase ao grupo aula porá en común as súas impresións sobre o 

desenvolvemento da programación, o clima da aula, o 

desenvolvemento das capacidades do alumnado e a contribución ao 

desenvolvemento das competencias básicas. 

 A Memoria anual: na que reflectirase pormenorizadamente o 

desenvolvemento da programación así como as propostas de 
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mellora de cara ao vindeiro curso. 

 

Así mesmo os intercambios diarios de carácter informal entre o 

profesorado servirán como retroalimentación á   Programación. 

 

15. CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DO PROXECTO. 

 

O proxecto foi aprobado polo Consello Escolar con 7 votos a favor e 1 en 

contra, oído o Claustro a data de 9 de abril de 2019. 

 

 


