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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. 

 Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

 Distinción de tipos de comprensión  

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais). 

 Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto. 

 Inferencia e formulación de hipóteses 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos  

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

 Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

▪ B1.2. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: interese pola 

pronuncia coidada, polo ritmo, pola 

entoación e pola acentuación adecuadas, 

tanto nas participacións orais como nas 

imitacións, recitacións e dramatizacións. 

▪ B1.1. Identificar o sentido xeral, a 

información esencial e os puntos 

principais en textos orais moi breves e 

sinxelos en lingua estándar, con 

estruturas simples e léxico de uso moi 

frecuente, articulados con claridade e 

lentamente e transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos, sobre temas 

habituais e concretos relacionados coas 

propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns 

predicibles ou relativos a áreas de 

necesidade inmediata nos ámbitos 

persoal, público e educativo, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas 

e non distorsionen a mensaxe, que se 

poida volver escoitar o devandito ou 

pedir confirmación e conte con apoio 

visual ou cunha clara referencia 

contextual. 

▪  B1.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

▪ PLEB1.1. Comprende o esencial de anuncios 

publicitarios sobre produtos que lle interesan 

(xogos, ordenadores, CD etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA  

▪ PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios 

públicos que conteñan instrucións, indicacións 

ou outro tipo de información (por exemplo, 

números, prezos, horarios, nunha estación ou 

nuns grandes almacéns). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB1.3. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ PLEB1.4. Identifica o tema dunha conversa 

cotiá predicible que ten lugar na súa presenza 

(por exemplo, nunha tenda, nun tren). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ PLEB1.5. Entende a información esencial en 

conversas breves e sinxelas nas que participa, 

que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o 

tempo libre, a descrición dun obxecto ou un 

lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.3. Utilizar as indicacións do contexto 

e da información contida no texto para 

facerse unha idea dos significados 

probables de palabras e expresións que 

se descoñecen.  

▪ B1.4. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados con estes. 

▪ PLEB1.6. Comprende as ideas principais de 

presentacións sinxelas e ben estruturadas 

sobre temas familiares ou do seu interese (por 

exemplo, música, deporte etc.), a condición de 

que conte con imaxes e ilustracións e se fale 

de maneira lenta e clara.  

▪ CAA  

▪ PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 

esencial e distingue os cambios de tema de 

programas de televisión ou doutro material 

audiovisual e multimedia dentro da súa área de 

interese (p. e. nos que se entrevista a mozos e 

mozas ou personaxes coñecidos  ou coñecidas 

sobre temas cotiás (por exemplo, o que lles 

gusta facer no seu tempo libre) ou nos que se 

informa sobre actividades de lecer (teatro, 

cinema, eventos deportivos etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación 

 Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 Adecuar o texto á persoa 

destinataria, contexto e canle, 

aplicando o rexistro e a estrutura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Execución 

 Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, se 

é o caso, aos modelos e fórmulas 

de cada tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa (emprender 

unha versión máis modesta da 

tarefa) ou a mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 Apoiarse en tirar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe prefabricada etc.). 

 Compensar as carencias 

lingüísticas mediante    

procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais. 

 

Lingüísticos 

 Modificar palabras de significado 

parecido. 

 Definir ou parafrasear un termo 

▪ B2.1. Participar de maneira simple e 

comprensible en conversas moi breves 

que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares 

(un mesmo, a contorna inmediata, 

persoas, lugares, obxectos e 

actividades, gustos e opinións), nun 

rexistro neutro ou informal, utilizando 

expresións e frases sinxelas e de uso 

moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos, 

aínda que en ocasións a pronuncia non 

sexa moi clara, sexan evidentes as 

pausas e titubeos e sexa necesaria a 

repetición, a paráfrase e a cooperación 

da persoa interlocutora para manter a 

comunicación.  

▪ B2.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias básicas para producir textos 

orais monolóxicos ou dialóxicos moi 

breves e sinxelos, utilizando, p. e., 

fórmulas e linguaxe prefabricado ou 

expresións memorizadas, ou apoiando 

con xestos o que se quere expresar. 

▪ B2.3. Articular, de maneira polo xeral 

comprensible pero con evidente 

influencia da primeira ou outras linguas, 

un repertorio moi limitado de patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos, adaptándoos á 

función comunicativa que se quere levar 

a cabo. 

▪ B2.4. Facerse entender en intervencións 

breves e sinxelas, aínda que resulten 

evidentes e frecuentes os titubeos 

iniciais, as vacilacións, as repeticións e 

as pausas para organizar, corrixir ou 

▪ PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, 

previamente preparadas e ensaiadas, sobre 

temas cotiás ou do seu interese (presentarse e 

presentar a outras persoas; dar información 

básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa 

clase; indicar as súas afeccións e intereses e as 

principais actividades do seu día a día; describir 

brevemente e de maneira sinxela a súa 

habitación, o seu menú preferido, o aspecto 

exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar 

un tema que lle interese (o seu grupo de música 

preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e 

dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e 

cunha pronuncia e entoación comprensible. 

▪ CCL  

▪ CAA  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. 

 Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

 Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais). 

 Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto. 

 Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos. 

▪ B3.2. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal.  

▪ B3.3. Funcións comunicativas: 

 Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos, invitacións. 

▪ B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, 

as ideas principais e información 

específica en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte dixital, moi 

breves e sinxelos, en lingua estándar e 

cun léxico de alta frecuencia, e nos que 

o tema tratado e o tipo de texto resulten 

moi familiares, cotiáns ou de necesidade 

inmediata, a condición de que se poida 

reler o que non se entendeu, que se 

poida consultar un dicionario e conte con 

apoio visual e contextual.  

▪  B3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

▪ B3.3. Inferir do contexto e da 

información contida no texto os 

significados probables de palabras e 

expresións que se descoñecen. 

▪ B3.4. Recoñecer os signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así como 

símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 

₤), e identificar os significados e 

intencións comunicativas xerais 

▪ PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e 

información básica en notas, letreiros e carteis en 

rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, 

museos, colexios, e outros servizos e lugares 

públicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.2. Comprende información esencial e 

localiza información específica en material 

informativo sinxelo como menús, horarios, 

catálogos, listas de prezos, anuncios, guías 

telefónicas, publicidade, folletos turísticos, 

programas culturais ou de eventos etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.3. Comprende correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, postais e tarxetas) breve 

e sinxela que trate sobre temas familiares 

como, por exemplo, un mesmo, a familia, a 

escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto 

ou un lugar, a indicación da hora e o lugar 

dunha cita etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.4. Comprende o esencial e os puntos 

principais de noticias breves e artigos de 

revistas para mozas e mozos que traten temas 

que lle sexan familiares ou sexan do seu 

interese (deportes, grupos musicais, xogos de 

ordenador). 

▪ CCL 

▪ CAA 



6 
 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a intención. 

  

 Descrición de persoas, actividades, 

lugares, obxectos, hábitos, plans. 

 Narración de feitos pasados remotos e 

recentes. 

 Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, obxectos, 

opinión, permiso. 

 Establecemento e mantemento da 

comunicación. 

▪ B3.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas:  

 Interese polo lectura dos textos 

escritos propios e alleos valorando o 

seu sentido estético, correcta grafía e 

ortografía. 

relacionados con estes. ▪ PLEB3.5. Comprende o esencial de historias 

breves e ben estruturadas e identifica os e as 

personaxes principais, a condición de que a 

imaxe e a acción conduzan gran parte do 

argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 

signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), 

así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, 

@, ₤). 

▪ CCL 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B4.1 Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e 

comunicativas co fin de realizar 

eficazmente a tarefa (repasar que 

se sabe sobre o tema, que se pode 

ou se quere dicir etc.). 

 Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou gramática, 

obtención de axuda etc.). 

  

  

▪ B4.1. Construír, en papel ou en soporte 

electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 

compostos de frases simples illadas, 

nun rexistro neutro ou informal, 

utilizando con razoable corrección as 

convencións ortográficas básicas e os 

principais signos de puntuación, para 

falar de si mesmo/a, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos da súa 

vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles. 

 

 

 

 

▪ PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha 

ficha cos seus datos persoais (por exemplo, para 

rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha 

conta de correo electrónico etc.). 

▪ CCL  

▪ CD 

▪ CAA  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  

  

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e 

fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa (emprender 

unha versión máis modesta da 

tarefa) ou a mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 Apoiarse en e sacar o máximo 

partido dos coñecementos previos 

(utilizar linguaxe prefabricada etc.). 

▪ B4.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

 Interese pola presentación dos textos 

escritos propios e alleos valorando o 

seu sentido estético e empregando a 

correcta grafía e ortografía. 

 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias 

básicas para producir textos escritos moi 

breves e sinxelos, p. e. copiando 

palabras e frases moi usuais para 

realizar as funcións comunicativas que 

se perseguen. 

▪  B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección 

palabras ou frases curtas que se utilizan 

normalmente ao falar, pero non 

necesariamente cunha ortografía 

totalmente normalizada. 

▪   B4.8. Facer uso das ferramentas 

informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

▪ B4.8. Usar correctamente o dicionario 

bilingüe, biblioteca de aula e outros 

materiais de consulta para a elaboración 

de textos, respectando as súas normas 

de funcionamento. 

▪ PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal 

breve e simple (mensaxes, notas, postais, 

correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, 

felicita a alguén, fai unha invitación, dá 

instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata (familia, amigos e amigas, 

afeccións, actividades cotiás, obxectos e 

lugares) e fai preguntas relativas a estes 

temas. 

▪ CCL 

▪ CD  

▪ CAA  

▪ CSC  

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal, así como a realidade plurilingüe e 

multicultural da propia contorna. 

 

▪ B5.2 Funcións comunicativas: 

 Saúdos e presentacións, 

desculpas,agradecementos, 

invitacións. 

 Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a intención. 

 Descrición de persoas, actividades, 

lugares, obxectos, hábitos, plans. 

 Narración de feitos pasados remotos e 

recentes. 

 Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, obxectos, 

opinión, permiso. 

 Establecemento e mantemento da 

comunicación. 

▪  B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

 Expresión de relacións lóxicas: 

conxunción (and); disxunción (or); 

oposición (but); causa (because); 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B5.1. Identificar aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, 

horarios, actividades ou celebracións), 

condicións de vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais (familiares, de 

amizade ou escolares), comportamento 

(xestos habituais, uso da voz ou 

contacto físico) e convencións sociais 

(normas de cortesía), e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión adecuada do texto. 

▪ B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha produción 

oral e escrita adecuada ao contexto, 

respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

▪ B5.3. Distinguir a función ou funcións 

▪ PLEB5.1. Entende a información esencial en 

conversas breves e sinxelas nas que participa 

que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo 

libre, a descrición dun obxecto ou dun lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións cotiás 

(p. e. pedir nunha tenda un produto e preguntar 

o prezo). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara 

ou por medios técnicos (teléfono, Skype) nas 

que se establece contacto social (dar as 

grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, 

pedir desculpas, presentarse, interesarse polo 

estado de alguén, felicitar a alguén), se 

intercambia información persoal e sobre 

asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se 

ofrece algo a alguén, se pide prestado algo, 

queda con amigos e amigas ou se dan 

instrucións (p. e. como se chega a un sitio con 

axuda dun plano). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC  

▪ PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 

médica nomeando partes do corpo para indicar 

o que lle doe. 

▪ CCL 

▪ CSC  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

finalidade (to- infinitive, e. g. I did it to 

help her); comparación (as Adj. as; 

smaller (than); the biggest).  

 Relaciones temporais (when; before; 

after). 

 Afirmación (affirmative sentences; Yes 

(+ tag)). 

 Exclamación (What + noun, e. g. What 

fun!; How + Adj., e. g. How nice!; 

exclamatory sentences, e. g. I love 

salgade!). 

  

 Negación (negative sentences with 

comunicativas principais do texto (p. e. 

unha demanda de información, unha 

orde, ou un ofrecemento) e un repertorio 

limitado dos seus expoñentes máis 

habituais, así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche 

conversacional, ou os puntos dunha 

narración esquemática, inicio e peche 

dunha carta, ou os puntos dunha 

descrición esquemática). 

 

▪ B5.4. Recoñecer os significados máis 

comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

▪ PLEB5.5. Compara aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece para mellorar 

na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada a través de producións audiovisuais 

ou multimedia e de manifestacións artísticas. 

▪  CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

not, never, non (Adj.), nobody, nothing; 

Non (+ negative tag)). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. 

questions). 

 Expresión do tempo: pasado (simple 

past; present perfect); presente (simple 

present); futuro (going to; will). 

 Expresión do aspecto: puntual (simple 

tenses); durativo (present and past 

continuous); habitual (simple tenses (+ 

Adv., e. g. always, everyday)); 

incoativo (start –ing); terminativo (finish 

–ing).  

 Expresión da modalidade: factualidade 

(declarative sentences); capacidade 

(can); posibilidade (may); necesidade 

(must; need); obriga (have (got) to; 

imperative); permiso (can; may); 

intención (going to; will). 

 Expresión da existencia (there is/are); 

a entidade (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); a calidade 

((very +) Adj.). 

 Expresión da cantidade 

(singular/plural; cardinal numerals up 

to four digits; ordinal numerals up to 

two digits. Quantity: all, many, a lot, 

some, (a) few, (a) little, more, much, 

half, a bottle/cup/glass/piece of. 

Degree: very, too, enough). 

 Expresión do espazo (prepositions and 

adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and 

arrangement). 

 Expresión do tempo (points (e. g. 

quarter past five); divisions (e. g. half 

an hour, summer), and indications (e. 

comunicación oral ou escrita (p. e 

estrutura interrogativa para demandar 

información). 

▪ B5.5. Recoñecer un repertorio limitado 

de léxico oral ou escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos 

relacionados coas propias experiencias, 

necesidades e intereses. 

▪ B5.6. Cumprir a función comunicativa 

principal do texto (p. e. unha felicitación, 

un intercambio de información, ou un 

ofrecemento), utilizando un repertorio 

limitado dos seus expoñentes máis 

frecuentes e de patróns discursivos 

básicos (p. e. saúdos para inicio e 

despedida para peche en conversas ou 

en correspondencia, ou unha narración 

esquemática desenvolvida en puntos. 

▪  B5.7. Cumprir a función comunicativa 

principal do texto escrito (p. e. unha 

felicitación, un intercambio de 

información, ou un ofrecemento), 

utilizando un repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis frecuentes e de 

patróns discursivos básicos (p. e. 

saúdos). 

▪ B5.8. Manexar estruturas sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores 

básicos como “e”, entón”, “pero”, 

“porque”), aínda que se sigan 

cometendo erros básicos de maneira 

sistemática en, p. e., tempos verbais ou 

na concordancia. 

▪ B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio 

limitado de léxico, tanto oral como 
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MPORALIZACIÓN BIG SURPRISE! 6              Curso 2015/2016              
 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. Temporalización 
(50 mins por sesión) 

Datas 

Starter Unit 6 2 SEMANAS 11 – 22 de setembro 

Unit 1: Heroes and villains 15 5 SEMANAS 23 de set. – 27 de out. 

Unit 2: Fame and fortune 12 4 SEMANAS 1 de nov. – 30 de novembro 

Unit 3: Work and play 15 5 SEMANAS 8 de xaneiro – 16 de febreiro 

Unit 4: Past Times 15 5 SEMANAS 24 de feb. – 31 de marzo 

Unit 5: Life at home 12 4 SEMANAS 1 de abril – 10 de maio 

Unit 6: Our planet 12 4 SEMANAS 11 de maio – 7 de xuño 

REVIEW 6 2 SEMANAS 8 – 21 de xuño 

 Festivals  12 4 SEMANAS 

halloween (28 out. – 31) 

Christmas (1 – 20 dec.) 

Carnival (17 – 23 febreiro) 

TOTAL 105 87.5 horas  
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS: 

6º CURSO 

STARTER UNIT 

 

Vocabulario 
Básico:  Ordinal numbers 1st-31st 

Japan, Morocco, Russia, Kenya, Peru, Britain.  
Mail icon, message, email address, spell check, past times, heroes, villains, fame, fortune, life at home, planet. 

 
Repaso:  vocabulario do nivel 5 
 
Estruturas comunicativas 
Datas: Dates; (the) 23rd (of) March 
Repaso das fórmulas interrogativas: (Review of question forms): How do you spell Brown?, When’s your birthday?, What do you 
look like?, What do you do at home at the weekend?, What’s your favourite place for a holiday?, 
Where are you/ from?, I’m/She’s//He’s from… 
 
Funcións da linguaxe 
Presentarse. 
Facer e responder a preguntas sobre a identidade da xente. 
Falar sobre os gustos e afeccións persoais. 
Preguntar e responder o país de orixe. 
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UNIT 1: HEROES AND VILLAINS  
Vocabulario 
Básico:  old, young, strong, weak, pretty, ugly, brave, scared.  
 older, younger, stronger, weaker, nicer, nastier, shortest, tallest, lightest, heaviest, biggest, smallest, longest, 

youngest, oldest. 
Sporty, friendly, wise, trendy, lucky, funny. 
Manga, eyebrow, pupil, iris, jaw, lip, mouth, head. I know, I don’t know. 
  

Gramática 
Comparative and superlative adjectives 
Estruturas comunicativas 
Who is she/he? I’m/He’s/She’s… -er than 
I’m/She/He’s the …-est in the (class) - Who’s the… -est person in the world? 
Funcións da linguaxe 
Describir persoas. 
Comparar idades, pesos e alturas. 
 
 
UNIT 2 – FAME AND FORTUNE 

Vocabulario 
Básico:  watch, belt, ring, wristband, rucksack, scarf, boots, earrings. 
 famous, crown, princess, eagle, prince. 

never, sometimes, often, always. 
watch films, go out alone, go horse riding, go to pop concerts, go on skiing holidays, play video games, send, 
magazine article, princesses, schoolboy/girl 
gold, diamonds, pearls, silk, rock, mine, oyster, rare, ordinary, cocoon, worm, gold  
long, short, new, old, fragile, hardest, come from, get from. 
Lucky thing!, Poor thing! 
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Gramática 
Present simple: she/he + adverbs of frequency 
Present simple: all forms + questions 
 
Estruturas comunicativas 
She’s/He’s/They’re wearing, Are you wearing…?, Yes, I am/No, I’m not.  
He/She wears… I always/often/sometimes/never… Does he/she play…? Yes, always/sometimes/often, No, never. 
 
Funcións da linguaxe 
Expresar o que se leva posto e o que teñen en xeral. 
Falar de actividades de tempo libre e frecuencia de acción. 
 
 

 

UNIT 3: WORK AND PLAY  
Vocabulario 
Básico:  lawyer, doctor, vet, office worker, builder, cleaner, housewife, reporter. 
 In a hospital, postman, waiter, policeman, pupil, actor, teacher, workers, cowherd 

Trousers, school uniform, short, go to school, surprised, free education. 
Five past, ten past, twenty past, twenty five past, twenty five to, twenty to, ten to , five to, o’clock, half past, quarter 
past, quarter to . 
African, Calypso, Flamenco, Samba, rock and roll, blues, jazz, reggae, rap, hip hop, West Africa, the Caribbean 
Islands, Peru, Brazil, North Africa 
Cool!, Boring! 

Gramática 
Past simple: to be; she/he/they + was/were 
Past simple: to be, all forms + questions 
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Estruturas comunicativas 
What’s your uncle’s job?, He’s a…  
He/She was/wasn’t, They were/weren’t, I’m/I’m not a…  
I was/wasn’t at + lugar, Where you at + lugar?, Yes, I was, No, I wasn’t. 
I was… We were…, …was originally from…, it often accompanies…, on + fecha. 
 
Funcións da linguaxe 
Falar sobre o que fixo a xente a fin de semana. 
Dicir as horas. 
 
 

UNIT 4: PAST TIMES  
Vocabulario 
Básico:  clever, silly, cruel, kind, fat, thin, poor, rich,  

Playing team sports, acting in plays, playing in an orchestra, going on school trips, doing archery, using a video 
camera, survey, go running. 
Football player, archer, tennis player, kitesurfer, racing driver, cyclist, snowboarder, shoot, arrow, drive cars, cycle, 
snowboard, archery, cycling, car racing, running, bat, bow and arrow, snowboard. 
Let’s…, Good idea!, Britain, instead. 

Gramática 
Past simple regular: she/he/it/they + verb + ed 
Past simple regular: all forms + questions 

 
Estruturas comunicativas 
What was this character like?, I’m thinking of a character,  
He/she/they + pasado simple dos verbos regulares. 
Did you…?, Yes I did/No I didn’t, I … yesterday. 
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Funcións da linguaxe 
Describir a xente. 
Falar do que fixeron os alumnos onte, despois do colexio. 
Expresar gustos e preferencias en canto a actividades de ocio. 
 
UNIT 5: LIFE AT HOME  
Vocabulario 
Básico:  make my bed, tidy my room, do the washing up, empty the rubbish bin, lay the table, look after my brothers and 

sisters, housework. 
 Went, said, gave, had, got, made, tidied, did,  

First, then, next, finally. 
I’ve got a(n) stomach ache, headache, earache, backache, toothache. 
Collected, cleaned, pumped, turned, used, started, reservoir, water treatment plant, safe, underground, tap, drain, 
sewage, sewer, cycle, use it for… ing. 
 

Gramática 
Past simple irregular: affirmative and negative 
Past simple irregular: all forms + questions 
 
Estruturas comunicativas 
We went (to a birthday party), He/She went/gave/said…. He/She didn’t go/give/have/say… 
What time did you get up/have…/go…? 
What’s the matter?, I’ve got a(n) (stomach ache), Well, I’m not surprised 
 
Funcións da linguaxe 
Falar do que fixo onte a xente e a que hora. 
Falar de festas e aniversarios. 
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UNIT 6: OUR PLANET  
Vocabulario 
Básico:  take a picnic, go fishing, find shells, hide in caves, look for treasure, jump in the sea, go on boats, take photos, sea 

shells,  
vet, oil, oil drum, island, contaminate, move, police, reporter, dump. 
Hot, sunny, cloudy, cold, warm, snows, windy 
Penguin, seal, polar bear, fish, global warming, Arctic, Antarctica, North Pole, South Pole, swim, hide, planet, ice, 
conserve energy, use energy. 
Sounds alright!, No way! 
  

Gramática 
Going to (future): I + affirmative/negative 
Going to (future): all forms + questions 
 
Estruturas comunicativas 
I’m (not) going to…, He’s/She’s going to… He/She isn’t going to… 
Where are you going to go? 
What are you going to do? 
It’s hot, it rains.  
Do you…? 
 
Funcións da linguaxe 
Falar sobre o que vai facer a xente. 
Expresar intención de futuro.  
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CULTURE – HALLOWEEN 

Vocabulario 
GHOST, WITCH, VAMPIRE 
Design crosswords 
 
CULTURE – CHRISTMAS 

Vocabulario 
Advent calendar, Christmas Eve, roast potatoes, mince pies, Christmas cake, crackers, sprouts,  
Father Christmas, baby Jesus, carol singing, sleigh, angel, bells, snowman, pudding, snowflake, 
Turkey, candle, carrots. 
Send cards, buy presents, decorate a tree, put up Christmas decorations, hang up stockings,  
give/open presents, have turkey, pull the crackers, sing carols. 
Estruturas 
We send a Christmas card, Write a Christmas message… 
 
CULTURE – CARNIVAL 

Desing masks. 
Vocubulary related with this celebration 
 
 
 

CULTURE – EASTER 

Vocabulario 
Good Friday, Easter Sunday, hot cross buns, bonnets, parade, Assembly, lesson, classes... 
Estruturas 
I go to the shop and buy Easter eggs, Mum hides eggs… 
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BASES METODOLÓXICAS  

 

 O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos. 

 As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e facilitan a aprendizaxe. 

 Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes. 

 A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se se basea na actividade. 

 Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe.  

 A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor importante para asegurar a súa 
calidade. 

 A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos.  
 
ACTIVIDADES 

 Actividades de inicio de lección 
Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van traballar ou de repasar os xa traballados. 
Isto adóitase facer a través de actividades de brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos 
con soporte de flashcards, posters, cancións, etc. 
 

 Actividades de desenvolvemento da lección 
En cada unha das unidades realizaranse diferentes tipos de actividades que apelan ás intelixencias múltiples e que están 
destinadas a facilitar a adquisición, fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte da 
competencia da lingua inglesa.  

 Actividades de vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais de cada unidade didáctica (Vocabulary). 

 Lectura e comprensión de textos (Reading). 

 Práctica de estruturas gramaticais (Grammar). 

 Repeticións dos sons estudados (Pronunciation). 

 Comprensión e expresión oral da lingua en todas as súas vertentes (Listening and Speaking). 
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 Comprensión e expresión escrita (Writing). 
 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

  
 

6º Primaria BIG SURPRISE 6 - 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 todas as historias, cancións, rimas, chants, bailes, xogos musicais e 

outras actividades. As cancións coa súa versión karaoke, para que o alumnado se vaia familiarizado coas palabras.  

 Flashcards: flashcards 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.                  
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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. 
  
Para os alumnos de altas capacidades, facilitaranse contidos e material de ampliación. Propoñeranse actividades de reforzo e 
ampliación que permitan darlles unha atención individualizada, segundo as súas necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe 
facilitando así que todos os alumn@s poidan alcanzar o máximo desenvolvemento das competencias básicas .  
 

Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a 
integración social, ante a imposibilidade de lograr un progreso suficiente en contidos conceptuais. Propoñeranse tamén 
actividades de reforzo e consolidación para os alumn@s con máis dificultades de aprendizaxe. 

  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

A avaliación está integrada no proceso de ensino-aprendizaxe e dentro dos parámetros da avaliación formativa a 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 dous puntos por cada destreza e dous  puntos extra por boa pronunciación. En total 10 
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. 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORACIÓN EN % INSTRUMENTOS EMPREGADOS 

Valoración dos contidos e competencias 

adquiriridas ou desenvolvidas na unidade 

70,00% - Realización de probas escritas ou orais 

Realización do traballo na clase: 

- Realización axeitada do traballo. 

- Presentación do caderno. 

- Realización e presentación de fichas. 

10,00% - Caderno de clase e libros 

- Fichas 

- Rexistro de actividades 
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 Realización do traballo da casa: Actividades e 

traballos específicos. Tarefas de reforzo e 

ampliación. 

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, dicilo, lelo e escribilo nun 70%. 

 Entender ao profesor nas rutinas da clase. 

 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 
a adquisición das competencias básicas en comunicación na lingua estranxeira, establecendo se fora necesario as medidas 
oportunas de cara ao futuro. 


