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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Iniciación, a través do xogo e da 

expresión corporal e musical, á 

formulación de hipóteses sobre o que 

se vai escoitar en función dos 

interlocutores que participan na 

interacción e do contexto, en 

situacións de comunicación moi 

sinxelas conectadas cos intereses do 

alumnado. 

 Captación da idea global e 

identificación dalgúns elementos 

▪ B1.1. Comprender o sentido xeral de 

textos orais propios da súa idade 

(contos breves e sinxelos, rimas infantís, 

cancións adiviñas moi evidentes) 

emitidos con ritmo discursivo lento, con 

claridade e de viva voz ou por medios 

técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio 

visual moi redundante que axude á 

comprensión. 

▪ B1.2. Comprender preguntas e 

informacións relativas á información 

▪ PLEB1.1. Comprende a información esencial dun 

conto, rima ou canción moi breves, e moi 

sinxelos, previamente traballados, emitidos 

lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e 

con apoios visuais moi redundantes que axuden 

á comprensión. 

▪ CCL 

▪ PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre 

temas familiares a través de apoio visual. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

específicos en textos orais, con axuda 

de elementos lingüísticos e non 

lingüísticos do contexto. 

 Identificación do tema de textos 

sinxelos, adaptados á idade e 

próximos á súa experiencia (contos, 

rimas, cancións…). 

 Asociación de palabras e expresións 

sinxelas con elementos paraverbais. 

 Asociación de palabras e frases 

sinxelas con elementos xestuais e 

visuais ou co apoio de ilustracións en 

soporte papel e dixital. 

 Seguimento verbal e non verbal de 

instrucións moi sinxelas. 

 Repetición, memorización e 

observación de modelos, para a 

adquisición de léxico e expresións moi 

básicas da lingua estranxeira. 

  

▪ B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación sinxelos: iniciación a algúns 

aspectos fonéticos, do ritmo, e ton da 

lingua estranxeira e uso para a 

comprensión oral. 

persoal básica (nome, idade, gustos…), 

instrucións elementais e peticións 

relativas ao comportamento na aula. 

▪ B1.3. Facer hipóteses sobre o posible 

sentido dun texto apoiándose en 

elementos paraverbais evidentes e en 

situacións de comunicación familiares. 

▪ B1.4. Discriminar patróns sonoros, 

rítmicos e de entoación básicos. 

▪ PLEB1.3. Comprende preguntas básicas(nome, 

idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das 

demais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit down…). 

▪ CCL 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ c 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Concibir a mensaxe con claridade e 

practicalo varias veces. 

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 

 Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos non verbais. 

 Usar linguaxe non verbal que 

corresponda á situación 

comunicativa (xestos, expresións 

faciais, posturas, contacto visual ou 

corporal). 

 Sinalar obxectos ou realizar accións 

que aclaren o significado. 

 Participar en representacións, 

memorizar e recitar poemas, cantar 

cancións, contar contos etc., 

empregando respostas verbais e 

non verbais (movemento, accións, 

debuxos, modelado ou mímica). 

 

 

 Reproducir textos orais coñecidos, 

▪ B2.1. Falar de si mesmo/a e das 

persoas da súa contorna inmediata, de 

lugares e obxectos, así como de 

expresar os seus gustos e intereses, 

usando expresións e frases sinxelas e 

de uso moi frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con conectores 

básicos (and/or). 

▪ B2.2. Participar activamente en 

conversas que requiran un intercambio 

directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas 

moi familiares, aínda que en ocasións a 

pronuncia non sexa tan clara e poida 

provocar confusións lingüísticas.  

▪ B2.3. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

▪ PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e ensaiadas 

sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e 

das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do 

pelo e os ollos, presentar á súa familia, indicar as 

súas preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

▪ CCL 

▪ PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, 

idade, gustos). 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

repetir e reproducir de acordo con 

modelos orais. 

 Imitar situacións de comunicación 

breves a través de dramatizacións, 

de xogos, de rutinas etc. 

 Participar con actitude de 

colaboración en xogos, 

dramatizacións… que precisen de 

sinxelas intervencións orais. 

 Empregar a lingua estranxeira en 

situacións variadas de 

comunicación, seguindo modelos. 

 Participar oralmente en situacións 

reais ou simuladas a través de 

respostas verbais e non verbais 

facilitadas por rutinas de 

comunicación. 

 Producir textos orais moi sinxelos e 

coñecidos previamente mediante a 

participación activa en rutinas, 

representacións, cancións, 

recitados, dramatizacións etc. 

▪ B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación básicos: iniciación a algúns 

▪ PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

▪ CSC 

▪ PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

rimas) aprendidos a través de xogos. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

aspectos básicos da fonética, do ritmo, 

acentuación e ton da lingua estranxeira e 

uso para a comprensión oral. 

 

▪ PLEB2.5. Amosa unha actitude positiva cara á 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira.  

▪ CSC 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Activación progresiva dos 

coñecementos previos en relación á 

tipoloxía e tema de textos próximos a 

súa idade. 

 Identificación, moi guiada, da idea 

global de textos sinxelos e do seu 

interese (contos, cancións, rimas…) co 

apoio das ilustracións 

correspondentes. 

 Identificación de palabras clave do 

texto, relacionadas cos e coas 

personaxes e o contexto co apoio de 

ilustracións. 

▪ B3.2. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  

 Interese e curiosidade por aprender 

▪ B3.1. Identificar o tema e comprender o 

sentido xeral e as ideas principais en 

textos simples e breves relacionados 

con temas familiares e de interese para 

o alumnado, que contan con apoio 

visual.  

▪ B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a e as 

ideas principais do texto. 

▪ B3.3. Discriminar patróns gráficos e 

recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas relacionados 

coas convencións ortográficas básicas 

que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións. 

▪ B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, 

▪ PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples 

en textos moi sinxelos relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral. 

▪ CCL 

▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual e 

identifica os e as personaxes principais. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

unha lingua estranxeira. 

 Achegamento a algúns aspectos 

culturais semellantes á realidades do 

alumnado a través de producións 

multimedia e de manifestacións 

artísticas da cultura dos países onde 

se fala a lingua estranxeira. 

▪ B3.3. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación elementais:  

 Identificación y uso de léxico e de 

estruturas elementais propias da 

lingua estranxeira, previamente 

empregadas. 

 

 Asociación global de grafía, 

pronunciación e significado a partir de 

modelos escritos que representan 

expresións orais coñecidas. 

moi elementais e previamente 

traballados oralmente, amosando una 

entoación e pronuncia adecuadas 

▪ PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto 

elemental a partir do titulo do mesmo e das 

imaxes que o ilustran. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia comprensibles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

▪ B4.1. Escribir textos moi curtos e 

sinxelos, compostos de frases simples 

illadas, nun rexistro neutro, utilizando 

▪ PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa 

imaxe e a súa vida cotiá traballadas previamente 

de forma oral. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ i  Seleccionar o tipo de texto que se 

vai producir: conto, notas, diálogo 

teatral… próximos a súa idade. 

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 

 Compensar as carencias léxicas 

mediante o uso do dicionario visual 

do alumnado e material dixital 

adaptado á súa idade. 

 Seleccionar e empregar 

progresivamente o léxico adecuado 

ao tema. 

 Iniciarse no uso dalgún recurso 

cohesivo para non repetir palabras. 

 Apoiarse nas palabras e frases 

coñecidas previamente en 

interaccións orais sinxelas e de 

lectura. 

 Iniciarse no emprego de materiais 

dixitais próximos a súa idade para 

reproducir mensaxes escritos 

sinxelos. 

▪ B4.2. Patróns gráficos, convencións 

con razoable corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo, da 

súa contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles. 

▪ B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de textos 

escritos. 

▪ B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección 

palabras curtas que utiliza normalmente 

ao falar, pero non necesariamente 

cunha ortografía totalmente 

normalizada. 

▪ PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo un 

modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa secuencia 

e con léxico relacionado co tema da escritura. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

ortográficas e de puntuación elementais: 

 Uso dos signos de puntuación máis 

básicos. 

 Asociación global de grafía, 

pronunciación e significado a partir de 

modelos escritos que representan 

expresións orais coñecidas. 

▪ PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a súa 

versión definitiva, elaborando borradores nos 

que se observa a reparación da ortografía e 

doutros aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a pertinencia 

das ilustracións, se é o caso. 

▪ CCL 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

 Interese e curiosidade por aprender 

unha lingua estranxeira. 

 Recoñecemento e uso das fórmulas 

básicas da relación social e cortesía. 

 Achegamento a algúns aspectos 

culturais semellantes á realidades do 

alumnado a través de producións 

multimedia e de manifestacións 

artísticas da cultura dos países onde 

se fala a lingua estranxeira. 

 Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar a súa aprendizaxe e 

▪ B5.1. Identificar aspectos socioculturais 

básicos concretos e significativos e 

aplicar os coñecementos adquiridos 

sobre estes a unha comprensión 

adecuada do texto. 

▪ B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e 

desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o 

seu uso comunicativo. 

▪ B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente. 

▪ B5.4. Obter e dar información básica 

persoal, á súa contorna máis inmediata 

e na situación de comunicación propia 

da aula. 

▪ PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida 

cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, festas …) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura 

cara ao diferente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas básicas 

de relación social. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas 

sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das demais. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o 

uso de fórmulas de cortesía (Please, thank you, 

excuse me…). 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

lograr unha competencia comunicativa 

integrada. 

▪ B5.2. Funcións comunicativas: 

 Establecemento relacións sociais: 

saudar, agradecer, despedirse, 

dirixirse aos demais.  

 

 

 Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre aspectos persoais dun 

mesmo/a e dos e das demais (nome, 

apelido, idade, gustos). 

 Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre os animais máis 

▪ B5.5. Expresar nocións moi básicas e 

elementais relativas a tamaño, 

cantidade, posesión, número calidades 

físicas, forma e cor. 

▪ B5.6. Comprender e expresar a 

posesión. 

 

▪ B5.7. Expresar e identificar os seus 

gustos. 

▪ B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis básicas 

e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.  

▪ B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas 

básicas e os seus significados 

▪ PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona palabras 

e frases simples moi próximos á súa idade con 

imaxes ilustrativas que clarifican o seu 

significado. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas. 

▪ CSC 

▪ PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión 

referida a si mesmo/a e a unha terceira persoa. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e 

o que non lle gusta. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

próximos a súa contorna, 

bebida…Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre os días da 

semana, os meses e o tempo 

atmosférico etc. 

 Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre a localización de 

obxectos etc. 

 Identificación e seguimento de 

instrucións. 

 Expresión da posesión dun mesmo/a e 

dunha terceira persoa. 

 Expresión do que lle gusta e non lle 

gusta. 

 Identificación dos materias que 

compoñen os obxectos. 

 Identificación das partes do corpo e da 

cara. 

 Identificación dos membros da familia 

próximos. 

 Identificación dos elementos máis 

próximos á súa contorna. 

asociados. 

▪ B5.10. Utilizar estruturas sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores 

básicos como “e, ou”, adecuándoas aos 

propósitos comunicativos. 

▪ B5.11. Mostrar un control limitado dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións e 

frases dentro un repertorio memorizado. 

▪ B5.12. Comprender e utilizar o léxico 

propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

▪ B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio 

limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos relacionados coas 

súas experiencias, necesidades e 

intereses.  

▪ B5.14. Valorar as linguas estranxeiras 

como instrumento de comunicación. 

▪ B5.15. Comparar aspectos básicos das 

▪ PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos máis básicos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas 

moi simples. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Expresión de habilidade e capacidade 

para realizar unha acción en negativa 

e afirmativa. 

  

 Realización de preguntas e respostas 

en relación ao permiso e axuda. 

 Formulación de preguntas e respostas 

sobre o estado de ánimo. 

 Formulación de preguntas e respostas 

en relación á cantidade. 

▪ B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

 Preguntas e respostas sobre aspectos 

persoais como nome, idade, cor 

favorita e estado (What’s your name?, 

My name is, How old are you?, I’m, 

What’s your favourite colour?, My 

favourite colour is/It´s, I´m (hungry)). 

linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

▪ PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións de aula e 

expresar e preguntar cantidades. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.12. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

▪ CSC 

▪ PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 

elementais (happy/sad, bored…). 

▪ CCL 

▪ PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler textos infantís moi 

sinxelos e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Preguntas e respostas sobre os días 

da semana, meses e o tempo 

atmosférico (What day is it today?, It´s, 

What´s the weather like today?, It´s, 

What month are you in?, I´m in). 

 Preguntas e respostas sobre obxectos 

do seu interese (Where´s is it?, It´s 

in/on/under/next to). 

 Identificación e seguimento de 

instrucións (Touch your (legs)…). 

 Expresión de posesión en primeira e 

terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) 

e formulación da pregunta 

correspondente e resposta afirmativa e 

negativa (Have you got?, Yes, I 

have/No, I haven´t, Has he/she got?, 

Yes, he/she has, No, he/she hasn´t). 

  

  

 Expresión do gusto en primeira persoa 

en afirmativa e negativa (I like (salad), 

▪ PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na 

lingua estranxeira nas interaccións de aula. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

I don´t like (chips)).  

 Expresión de cantidade: contar 

desde 21 a 50. 

 Expresión das cores, das partes do 

corpo e cara, de elementos 

próximos (What´s this?, It´s…), 

membros da familia (Who´s this ?, 

This is my (brother), alimentos 

(What´s this?, This is). 

 Identificación das pezas de roupa (I´m 

wearing). 

 Expresión de habilidade en 

afirmativa e negativa (I can, I can´t). 

 Preguntas e respostas sobre 

permiso e axuda (Can I…?). 

 Preguntas e respostas sobre o 

estado de ánimo (Are you (hungry?, 

Yes, I am/No I´m not). 

 Expresión da cantidade de obxectos 

o persoas (How many… are there?. 

▪ PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e 

elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 ▪ B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción e produción) relativo a cores, 

números ata o 50, materiais escolares, 

formas xeométricas básicas, membros da 

familia, comidas e bebidas máis cotiás, 

xoguetes, estado e sentimentos, tempo 

atmosférico, días da semana, meses, 

accións, materiais, animais domésticos 

(de compañía e de granxa), partes do 

corpo e da cara, e partes da casa. 

   

 
 
TEMPORALIZACIÓN BIG SURPRISE! 2 
 
 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. 
Temporalización 

(50 mins por sesión) 
Datas 

Hello again!  4 2 SEMANAS 11 – 22 de setembro 

1 The sun and the wind 10 5 SEMANAS 23 de set. – 27 de out. 

2 Neon the fish 8 4 SEMANAS 1 de nov. – 30 de nov 

3 What a mess! 10 5 SEMANAS 8 de xaneiro – 16 de febreiro 
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4 City mouse and Country mouse  10 5 SEMANAS 24 de feb. – 31 de marzo 

5 My house is too small 8 4 SEMANAS 1 de abril – 10 de maio 

6 The princess and the pea 8 4 SEMANAS 11de maio – 7 de xuño 

REVIEW 4 2 SEMANAS 8 – 21 de xuño 

 Festivals  8 4 SEMANAS 

Halloween (28 - 30 out. ) 

Christmas (1 - 20 dec.) 

Carnival (17 - 23 feb.) 

 

TOTAL 70 55 - 60 horas  
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS: SEGUNDO CURSO 
 
BIG SURPRISE 2! 

STARTER UNIT: HELLO AGAIN! 

 

Vocabulario 
Básico:  Hello, Bye bye!, pencil, glue, scissors, girls and boys.  

Os números do 11 ao 20. 
 

Receptivo:  head, feet, tail, legs, arms, body, kite, scooter, bike, ball, doll,  
skateboard, grandad, granny, daddy, mummy, sister, brother,  
Tiger, monkey, elephant, turtle, snake, crocodile, hat, shirt, jeans, boots, jacket, sweater, watermelon, bananas, plums, 
cherries, oranges, apples. Repaso: Os números do 1 ao 10. 

 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: How are you?, I’m fine, thanks, See you next time. It’s cloudy, It’s foggy. 
Linguaxe de repaso: I’m (Annie). 
Linguaxe receptiva: What’s your name?, Let’s count together from 1 to 10, from 10 to 20, Then start again! 
 

UNIT 1: THE SUN AND THE WIND 

 

Vocabulario 
Básico:  tracksuit, scarf, T-shirt, shorts, trainers, socks, football strip 

Granny, grandad, aunty, uncle, daddy, mummy,  
autumn, winter, spring, summer.  

Receptivo:  chestnuts, Easter eggs, chick, rabbit, beach, snowman. 
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Repaso:  hat, shirt, jeans, boots, sweater, jacket, green, brown, red, yellow,  
  Orange, blue, black, Halloween, Christmas tree, cherries, plums. 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: I’m wearing (a tracksuit/trainers). Thank you. 
Linguaxe de repaso: It’s cold/windy/sunny/hot,  Bye bye! 
Linguaxe receptiva: Alex puts on his (tracksuit). Alex is wearing his (shorts and T-shirt), I’m (very strong/the winner), You’re (clever),  
Now it’s my turn, It’s easy, Watch!,  (Granny) is wearing (a scarf). 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia coas flashcards da unidade (Initial blends and sounds)  
 Reproducir oralmente e interpretar a historia da unidade.  
 Escoitar, cantar e escenificar unha canción.  
 
 

UNIT 2: NEON THE FISH 
 
Vocabulario 
Básico:  hair, mouth, eyes, teeth, nose, ears, mobile. 
Receptivo:  mermaid, whale, fish, shark, swordish, sea lion, octopus, seahorse 
Repaso:  long, short, small, big, happy, sad, fruit, vegetables. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: I haven’t got (legs), I’ve got (two arms).        
Linguaxe de repaso: (Neon) is sad,  What’s this? (a mouth). 
Linguaxe receptiva: Look at my (hair)!, I’m a (mermaid), Neon sees two (whales), Where are you going?, Can I come?, You haven’t 
got (a big mouth/ big teeth), I can’t (see), I live in the sea, I’m special, I’m me! This painting is called (Vertumno),  It was painted by 
Arcimboldo,  Look at her (eyes). 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia coas flashcards da unidade (Initial sounds)  
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 Reproducir oralmente e interpretar a historieta da unidade.  
 Escoitar, cantar e escenificar unha canción.  
UNIT 3: WHAT A MESS! 
 
Vocabulario 
Básico:  painting, dancing, reading, rollerskating, swimming, singing 

Paints, jigsaws, stickers, board games, computer games,  
Drum, accordion, guitar, bagpipes. 

Receptivo:  music 
Repaso:  It’s raining, mummy, Thank you, piano, flute, double bass, glockenspiel. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: I like (dancing),  I don’t like (jigsaws). 
Linguaxe de repaso: I like… 
Linguaxe receptiva: Come on, everyone, Come and see,  Tom and his dog  
Dizzy are at home, I’m bored, Come quickly!, Dizzy is (painting), Don’t be silly!,  
Dogs can’t (paint), Tidy up!, What a mess!,  Well done, Tom!, I’m Dizzy the dog. 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia coas flashcards da unidade (Initial sounds)  
 Reproducir oralmente e interpretar a historieta da unidade. 
 Escoitar, cantar e escenificar unha canción.  
 
UNIT 4: CITY MOUSE AND COUNTRY MOUSE 

 

Vocabulario 
Básico:  bread, tomatoes, cheese, ham, pizza, ice cream,  

hats and aprons, trees, cars, flowers, country, shops, city, oranges, wheat, cocoa beans, corn, orange juice, chocolate, 
cornflakes. 
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Receptivo:  delicious, farmer, factory. 
Repaso:  cherries, bananas, plums, watermelon, apples, oranges, Hello!, run, small, big, mummy, daddy. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: I like (trees), I don’t like (cars). 
Linguaxe de repaso: I’m hungry, (Oranges) grow on a tree. 
Linguaxe receptiva: Let’s make lunch, Como on, everybody!, We eat (pizza and ice cream), This is my house, Come in, It’s 
fantastic!, It’s lunchtime, I’m going home, It’s quiet/noisy, (Orange juice) comes from (oranges). 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia coas flashcards da unidade (word stress).  
 Reproducir oralmente e interpretar a historieta da unidade. 
 Escoitar, cantar e escenificar unha canción.  
 
 

UNIT 5: MY HOUSE IS TOO SMALL! 

 
Vocabulario 
Básico:  dog, hamster, cat, parrot, horse, fish, puppet. Bedroom, bathroom, kitchen, living room, Stork, squirrel, fox, dormouse. 
Receptivo:  too, window, door. 
Repaso:  tiger, monkey, elephant, snake, turtle, crocodile, Yes, small, big, clever, sad, happy. Os números do 1 ao 4 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: The (parrot) is in the (bedroom). 
Linguaxe de repaso: I’ve got (a dog), under the ground, in trees. 
Linguaxe receptiva: Have you got a pet?, Yes, I have, What’s the matter?, My house is too small, Buy a parrot/dog/horse!, Go 
away!, My house is perfect, Look through my window, Open the door, I’m in the (kitchen)!, Storks/squirrels/ foxes/dormice live in 
nests/in leaves on the ground. 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia coas flashcards da unidade (parrot game)  
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 Reproducir oralmente e interpretar a historieta da unidade.  
 Escoitar, cantar e escenificar unha canción.  
UNIT 6: THE PRINCESS AND THE PEA 
 
Vocabulario 
Básico:  King, crown, castle, queen, princess, prince 

Os números do 11 ao 20. 
Chimpanzees, giraffes, hippos, bats. 

Receptivo:  His, her 
Repaso:  Grandad, granny, daddy, mummy, sister, brother, sad, cold, tired, hungry, chicken, potatoes, salad, chocolate cake, 

pea, bedroom, star, mattress, jacket, sock, crown, cat, shark, tree, cave, yellow, pink, football strip, mobile, paints, hats 
and aprons, puppet, castle 

 Os números do 1 ao 10. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: This is the (king) 
Linguaxe de repaso: Do you like (Princess Helen)?,  (Sarah) can’t (sleep), I don’t like (this bed), Come in!. 
Linguaxe receptiva: Where does he/she live?, He wants to marry a princess,     Poor girl!, Are you a princess?, Are you sure?, let’s 
see! (Prince Robert) and (Princess Sarah) get married. Sleep, Sarah, sleep!,  
In nests, in trees, standing up, upside down, in water. 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia coas flashcards da unidade (Castle chant)  
 Reproducir oralmente e interpretar a historieta da unidade. 
 Escoitar, cantar e escenificar unha canción.  
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FESTIVALS - HAPPY HALLOWEEN 
 
Vocabulario 
Linguaxe básica: wizard, witch, monster, ghost, pumpkin. 
Linguaxe de repaso: purple, black, green, white, orange, mummy, daddy, grandad, granny, uncle, aunty.  Os números do 1 ao 5. 
 
 
 
MERRY CHRISTMAS 
 
Vocabulario 
Linguaxe básica: rollerskates, watch, book, computer game, CD, paints, I want  
(a watch/rollerskates). 
Linguaxe de repaso: Christmas tree, presents, star, kite, skateboard, doll, ball,  
scooter, bike, Merry Christmas!. 
 
 
 
 
HAPPY CARNIVAL 
 
Vocabulario 
Linguaxe básica: jeans, T-shirt, shorts, boots, socks, hat, trainers, jacket, (green) (hat). 
Linguaxe de repaso: Put on your hat, blue, green, white, brown, red, yellow, black, pink. 
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BASES METODOLÓXICAS  
 
O punto de partida da aprendizaxe dos alumn@s son os seus primeiros coñecementos previos; centrándonos naquilo que 
resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co 
interese/imaxinación. O alumn@ pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuírl le 
sentido ao que aprende (partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo 
sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 
 
As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e facilitan a aprendizaxe; xa 
que logo é importante ter en conta a importancia das cancións e historias, as características das personaxes, as ilustracións e 
incluso os efectos sonoros das gravacións. 
Os nen@s aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso é importante a flexibilidade de modo que todos os 

integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o 
desenvolvemento da propia conciencia de logros e do progreso que logran día a día. Apoiando sempre aqueles nen@s que o 
requiran, tendo en conta os casos nos que o progreso non responda aos obxectivos que se programaron, así como os casos en 
que algúns salienten na consecución de obxectivos e que, diante da falta de actividade programada, se desmotiven e perdan o 
interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posíbeis situacións faranse actividades tanto de ampliación, para os máis 
avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento.  
 
A aprendizaxe dos nen@s é maior e de máis calidade se se basea na actividade; eles demandan exercer a súa capacidade 
de actuar. En cada  unidade fanse unha ampla gama de actividades e úsanse recursos didácticos de diferente participación. Aínda 
que o alumn@ é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe a súa actividade construtivista depende da nosa intervención como 
profes@r. Esta intervención, activa e reflexiva e axustada ao nivel que amosa o alumn@ debe: iniciar o input da lingua, axudar o 
individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nen@s, proporcionar feed-back, contextualizar as actividades e dar 
significados comprensíbeis para @ alumn@, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa 
adquiridas e admitir o erro. 
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Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro ocorre como unha evidencia 
do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. Debemos entender que os 
erros se producen cando @ nen@ anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun 
proceso natural de adquisición. Estes erros corrixiranse ao finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe 
accesíbel e sempre tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo.  
 
A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumn@s. Realízanse actividades 
interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do mesmo nen@ e a seguir coa exploración do 
mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio ambiente e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento 
reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo; o Coñecemento do Medio, a Educación 
Artística, as Matemáticas, a Educación Física, etc. 
 
A área de lingua estranxeira ten como obxecto formar persoas que poidan utilizala para comprender, falar e conversar, ler e 
escribir. A maioría das oportunidades de aprendizaxe danse na contorna escolar. Esta circunstancia fai necesaria a inclusión de 
contidos que incorporan situacións de comunicación propias de ámbitos diversos ademais do académico, especialmente os das 
relacións sociais, os medios de comunicación e coas lóxicas adaptacións, o literario. 
 
O eixe da área de lingua estranxeira constitúeno os procedementos dirixidos á consecución dunha competencia comunicativa 
efectiva oral e escrita, en contextos sociais significativos, que permita expresarse con progresiva eficacia e corrección e que 
abarque todos os usos e rexistros posíbeis así como o uso de recursos e estratexias de comunicación lingüísticas e non 
lingüísticas. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

2º Primaria BIG Surprise 2 - Oxford University Press 

Libros do Alumno, Audio CDs, Posters, flashcards e wordcards, 
CD Roms, DVD. 

 

 Libro do alumno: contén 6 unidades baseadas en historias e material para tres festividades. Tamén hai xogos de revisión.  

 O libro de actividades: Proporcionan actividades extras ás tarefas que se ofrecen no libro do alumno. Contén adhesivos e 

recortables para a realización das actividades sobre os festivais. 

 CD de clase: Os CD de clase conteñen gravacións de todos os contos, cancións, rimas, chants, bailes, xogos musicais e 

outras actividades auditivas que se inclúen durante o primeiro ciclo. Todas as cancións van seguidas da súa versión karaoke, 

para utilizala cando o alumnado se hai familiarizado coas palabras. Os CD de clase tamén inclúen as gravacións dos tests. 

 Posters: Inclúense un xogo de 3 posters para as revisións do vocabulario e 6 xogos de posters a toda cor (oito por conto) 

para contar os contos na clase. Os posters teñen as ilustracións para cada historia por unha cara, sen texto.  

 Flashcards: flashcards a toda cor que ilustran o vocabulario clave e nas que se apoia a aprendizaxe do alumnado.  

 Word Cards: tarxetas que serven para presentar o vocabulario clave que se mostra nas flashcards e para reforzar a 

aprendizaxe. 

 CD Roms: con xogos de ordenador para afianzar o vocabulario traballado. 

 DVD con historias basadas nas estruturas traballadas. 



26 
 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Tendo en conta que non todos os nen@s aprenden do mesmo xeito, tense en consideración as diferenzas nas habilidades, as 
aptitudes e as necesidades dos os alumn@s individualmente e tense como obxectivo conseguir unha experiencia de aprendizaxe 
afectiva e unha atmosfera flexible de aprendizaxe que permita diferentes niveis de éxito entre os alumn@s. Este enfoque 
diferenciado sobre a aprendizaxe pode ser observado a través dos diferentes niveis de participación dos estudantes nas 
actividades. Algúns alumn@s, por exemplo, terán papeis máis difíciles que outros e as tarefas de escritura personalizada proverá 
oportunidades para diferentes niveis de produción. Ademais, os alumn@s achegaranse ás tarefas de lectura de diferentes 
maneiras relacionando o seu propio coñecemento co texto e facendo uso das diferentes axudas visuais para chegar á 
comprensión. A variedade do input, os tipos de tarefas e os contidos permitirán tamén diferentes estilos de aprendizaxe e o 
desenvolvemento de diferentes habilidades cognitivas. 
 
Realízanse actividades de reforzo e ampliación que permiten darlles unha atención individualizada aos alumn@s, segundo as 
súas necesidades e o seu ritmo de aprendizaxefacilitando así que todos os alumn@s poidan alcanzar o máximo desenvolvemento 
das competencias básicas.  

 

Propóñense tamén actividades de reforzo e consolidación para os alumn@s con máis dificultades de aprendizaxe. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

A avaliación está integrada no proceso de ensino-aprendizaxe e dentro dos parámetros da avaliación formativaa través da 
observación para, deste xeito, medir e monitorizar o progreso dos alumnos en cada un dos obxectivos especificados. Faise tamén 
unha avaliación sumativa ao final de cada unidade. 
 

Empréganse os seguintes instrumentos de avaliación: 
 

 Táboas de observación onde se avalían as habilidades comunicativas e a actitude con respecto ao aprendizaxe da lingua. 

 Tests de progreso despois de cada unidade e ao final de cada trimestre. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Para chegar á cualificación de cada alumn@ empréganse os instrumentos de avaliación indicados no apartado anterior. 
 
Nos tests de progreso avalíase o coñecemento do vocabulario clave nas catro destrezas básicas: Listening, reading, writing and 
speaking. Obtense un punto por cada resposta correcta(6 en cada destreza) e un  punto extra por boa pronunciación. En total 25 
puntos. 
 
Nas táboas de observación avalíase o progreso do alumn@ en base aos seguintes criterios: 

- Participación activa nas rutinas da clase: cantar as cancións, contar as historias, responder verbal e non verbalmente a 
preguntas sinxelas. 
- Identificación e produción do vocabulario básico: recoñecelo, lelo, escribilo, utilizalo... 
- Amosar unha actitude positiva e interés pola lingua estranxeira. 
- Traballar ben en parellas ou en grupos comportándose con corrección. 
- Adquirir as competencias básicas especialmente a competencia en comunicación lingüística. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

VALORACIÓN EN % INSTRUMENTOS EMPREGADOS 

Valoración dos contidos e competencias 

adquiriridas ou desenvolvidas na unidade 

30,00% - Realización de probas escritas ou orais 

Realización do traballo na clase: 

- Realización axeitada do traballo. 

- Presentación do caderno. 

- Realización e presentación de fichas. 

50,00% - Caderno de clase e libros 

- Fichas 

- Rexistro de actividades 

 Realización do traballo da casa: Actividades e 

traballos específicos. 

10,00% Valoración de traballos específicos 

Valoración de actitudes na aula; - Escoita 

- Participación 

- Esforzo 

- Colaboracióneta 

10,00% Rexistros variados. 

(de particiación, actitude, atención....) 

 
MÍNIMOS ESIXIBLES  

 

 Coñecer o vocabulario básico traballado no ciclo. Identificalo, decilo, lelo e escribilo nun 70%. 

 Entender ao profesor nas rutinas da clase. 
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 Amosar interés e actitude positiva. 
 
 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

 

Ao remate do curso escolar farase unha avaliación exhaustiva das metas conseguidas, é dicir, valorar se se produciu no alumnado 
un aumento na súa capacidade de expresión e comunicación na lingua estranxeira, a través da observación directa dentro da aula, 
establecendo as medidas necesarias correctoras para o seguinte curso se fora necesario. 


