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1. Introdución e xustificación: 

O ensino do inglés na Educación Infantil debe supoñer unha experiencia positiva, 

motivadora e estimulante posto que nesta etapa os nosos obxectivos fundamentais son 

aproximar aos nenos e nenas á nova lingua, fomentar un interese cara a esta e á cultura 

que a arrodea e preparalos para unha aprendizaxe máis formal que será levada a cabo en 

niveis posteriores. Polo tanto, para o desenvolvemento da seguinte programación 

tivemos en conta a idade e grao de maduración dos alumnos e alumnas aos que vai 

dirixida, así como as súas características e a fase de desenvolvemento intelectual, 

psicomotor, expresivo e social na que se atopan. Ademais, considerouse altamente 

importante deseñar as actividades e materiais relacionadas con aquelas que os rapaces e 

rapazas xa coñecen e que son parte do seu día a día, noutras palabras, tendo en conta os 

seus coñecementos e experiencias previas. Así, os contidos que se lles presentan 

reflicten a súa realidade presente e tanxible. 

O enfoque que se adopta é un enfoque globalizado e integrador que asocia a 

aprendizaxe da lingua estranxeira con outras áreas curriculares. Deste xeito, o/a 

alumno/a chegará á comprensión dos novos contidos como parte dun todo integrado, 

sendo quen de incorporalos ao seu esquema de coñecemento previo. 

A nosa metodoloxía estará centrada no alumno, que será o centro da acción e da 

atención. Debemos permitir que os nenos e nenas resolvan pequenos problemas, 

experimenten e aprendan os uns dos outros, o que os levará progresivamente a formarse 

como individuos autónomos e independentes no seu proceso de aprendizaxe. Polo tanto, 

as actividades deseñadas promoverán a aprendizaxe autónoma e a solidariedade dentro 

do grupo, sempre tendo en conta os intereses dos nosos alumnos e alumnas e co fin de 

acadar unha aprendizaxe significativa.  

Outro punto a destacar é que traballaremos primordialmente o aspecto oral da lingua, 

imitando deste xeito as ordes de adquisición da lingua materna, como suxiren diversos 

autores. Este traballo levarase a cabo en contextos comunicativos reais nos que os nenos 

e nenas teñan que participar activamente, utilizando a lingua para fins concretos e cunha 

intencionalidade específica. 

Non debemos esquecer que a aprendizaxe da lingua neste estadio farase de forma 

intuitiva, a través da participación en actividades tales como xogos, cancións e rimas, 

simulacións e dramatizacións, escoita de contos, visualización de animacións, manexo 

de programas interactivos, etcétera. Actividades moi importantes son aquelas chamadas 
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de Resposta Física Total (Total Physical Response) que implican que os nenos e nenas 

leven a cabo accións ou movementos asociados á linguaxe falada. De novo, como se 

pode comprobar, este plantexamento vese relacionado coa forma na que os rapaces e 

rapazas adquiren a súa lingua materna. 

2. Competencias Básicas: 

Aínda que segundo a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, as Competencias 

Básicas veñen indicadas para o ensino obrigatorio, a etapa da Educación Infantil debe 

considerarse como o punto de partida para o seu tratamento, establecendo os alicerces 

que faciliten o desenvolvemento de aprendizaxes posteriores. Estas competencias 

orientarán e impregnarán o currículo da etapa de educación infantil, téndose como 

referentes que guíen a práctica educativa e condicionen o tratamento das áreas. 

Esta nova concepción curricular converte as competencias básicas no referente 

fundamental a desenvolver, de forma conxunta cos obxectivos, durante toda a etapa da 

Educación Infantil. 

Coa nosa programación trataremos de contribuír ao desenvolvemento das Competencias 

Básicas que mencionamos a continuación: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

 Tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia social e cidadá. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa persoal. 

Os obxectivos derivados destas competencias básicas, que trataremos de acadar coa 

nosa programación, son os seguintes: 

- Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. (Competencia no coñecemento e a 

interacción co mundo físico). 

- Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, desenvolvendo a 

sensibilidade estética e a capacidade de disfrute das súas diferentes manifestacións e 

iniciándose na construción de propostas persoais. (Competencia cultural e artística). 
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- Coñecer, comprender, valorar e respectar as diferentes culturas e os seus patrimonios, 

así como as diferenzas entre as persoas. (Competencia cultural e artística, Competencia 

social e cidadá). 

- Coñecer e utilizar apropiadamente a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver 

hábitos de lectura e de respecto á diversidade lingüística. (Competencia en 

comunicación lingüística). 

- Adquirir na lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

(Competencia en comunicación lingüística). 

- Iniciarse na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación 

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora. (Competencia 

dixital e tratamento da información). 

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe. 

(Competencia para aprender a aprender, Autonomía e iniciativa persoal). 

- Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o do resto das persoas, respectar 

as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. (Autonomía e iniciativa persoal). 

3. Áreas e bloques de contidos: 

Tendo en conta os obxectivos propostos para a consecución das competencias básicas, 

adoptaremos un ENFOQUE GLOBALIZADO para o deseño das nosas propostas 

didácticas. Así, integraremos a aprendizaxe da lingua estranxeira nas áreas de 

coñecemento do segundo ciclo da educación infantil. 

Estas áreas e os seus respectivos bloques de contidos, que veñen recollidos no Decreto 

330/2009 do 4 de xuño, son os seguintes: 

 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

Bloques de contidos: 

 O corpo e a propia imaxe. 

 Xogo e movemento. 

 A actividade cotiá. 
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 O coidado persoal e a saúde. 

Área: Coñecemento do contorno. 

Bloques de contidos: 

 Medio físico: elementos, relacións e medida. 

 Achegamento á natureza. 

 Cultura e vida en sociedade. 

Área: Linguaxes: Comunicación e representación. 

Bloques de contidos: 

 Linguaxe verbal: 

- Escoitar, falar e conversar. 

- Aproximación á lingua escrita. 

- Achegamento á literatura. 

 Linguaxe artística: plástica-musical-corporal. 

 Linguaxe audiovisual. 

Como mencionamos con anterioridade, ao partirmos dun enfoque globalizado, os nosos 

obxectivos non solo estarán relacionados coa área de linguaxes, senón que trataremos de 

acadar obxectivos pertencentes a todas as áreas que conforman o currículo de Educación 

Infantil. 

4. Obxectivos: 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

 Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as 

propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción coas 

outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior 

autonomía persoal. 

 Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas das 

súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión, e 

coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. 

 Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e ser 

capaces de expresalos e comunicalos, así como de identificar e respectar tamén 

os das outras persoas. 



~ 6 ~ 
 

 Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas 

sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas frustracións 

e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades que se presentan, 

reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar axuda. 

 Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración e 

mais evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 

 Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a 

hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das 

situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

 Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 

 Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: 

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas… 

 Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, 

o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto ás demais 

persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación da 

identidade sexual e cultural. 

Área: Coñecemento do contorno. 

 Observar e explorar de forma activa o seu contorno, xerando interpretacións 

sobre algunhas situacións e feitos significativos, e mais mostrando interese polo 

seu coñecemento. 

 Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do 

contorno e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes 

de coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

 Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para 

anticipar probables efectos que poderían producirse como consecuencia de 

situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 

 Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social 

e axustando a súa conduta a elas. 

 Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas 

características, producións culturais, valores e formas de vida. 
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 Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración comprensión e pertenza 

baseadas no respecto ás persoas, ás normas e valores da sociedade a que 

pertencen. 

 Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da 

cultura galega –expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, 

gastronomía, etc.-. 

 Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e 

coleccións, identificando os seus atributos e calidades e mais establecendo 

relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

 Empregar  o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave lóxica, 

comprendendo situacións e resolvendo problemas: establecendo relacións, 

explorando, ordenando, comparando, cuantificando, medindo, pesando, etc. 

Área: Linguaxes: Comunicación e representación. 

 Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión 

de ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de gozo. 

 Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais –o silencio, a mirada, a 

xestualidade, o olfacto e o tacto- como elementos xenuínos da comunicación 

humana. 

 Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas 

musicais, iconas e outros símbolos e signos convencionais poden representar os 

pensamentos, experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas. 

 Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos –

expresar sentimentos, emocións, desexos, ideas…- con diferentes interlocutores 

e/ou interlocutoras e en diversidade de contextos, valorando a linguaxe como 

ferramenta de relación cos demais, de regulación da convivencia e de 

aprendizaxe. 

 Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos, así 

como das persoas adultas, adoptando unha actitude positiva cara ás linguas. 

 Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades 

contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

 Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 
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 Comprender, reproducir, reescribir –tendo en conta as diferentes etapas 

individuais no proceso de adquisición da lingua escrita-, e recrear textos. 

 Facer  uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de 

pracer. 

 Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para imaxinar, 

inventar, transformar… desde as súas ideas, sentimentos, experiencias, 

coñecementos… 

 Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes, 

comunicándose creativamente a través das diferentes manifestacións e 

adquirindo sensibilidade estética. 

 Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais, 

amosando interese pola súa mellora, respectando e valorando as creacións 

propias e as das demais persoas. 

 Achegarse ao coñecemento,  emprego e valoración das TIC –ordenadores, a 

internet, encerado dixital interactivo, escáner, …- como ferramentas de busca de 

información, creación, expresión e comunicación. 

5. Contidos: 

• Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos, para 

explorar coñecementos, para expresar e comunicar ideas e sentimentos e como 

axuda para regular a propia conduta e a dos e das demais. 

• Uso progresivo, segundo a idade, de léxico variado e con crecente precisión, 

estruturación apropiada de frases, entoación adecuada e pronunciación clara. 

• Participación e escoita activa en situacións habituais de comunicación. 

Acomodación progresiva dos seus enunciados aos formatos convencionais, así como 

achegamento á interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos por 

medios audiovisuais. 

• Utilización adecuada das normas que rexen o intercambio lingüístico, respectando 

a quenda da palabra, escoitando con atención e respecto. 

• Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira en rutinas e 

situación habituais de comunicación. 
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• Comprensión da idea global de textos orais en lingua estranxeira, en situacións 

habituais da aula e cando se fala de temas coñecidos e predicibles. Actitude positiva 

cara á lingua estranxeira. 

• Interese e atención na escoita de narracións, explicacións, instrucións ou 

descricións, lidas por outras persoas. 

• Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos como ordenador, cámara ou 

reprodutores de son e imaxe, como elementos de comunicación. 

• Achegamento a producións audiovisuais como películas, debuxos animados ou 

videoxogos. Valoración crítica dos seus contidos e da súa estética. 

• Expresión e comunicación de feitos, sentimentos e emocións, vivencias, ou 

fantasías a través do debuxo e de producións plásticas realizadas con distintos 

materiais e técnicas. 

• Interpretación e valoración, progresivamente axeitada, de diferentes tipos de obras 

plásticas presentes na contorna. 

• Experimentación de xestos e movementos como recursos corporais para a 

expresión e a comunicación. 

• Utilización, cunha intención comunicativa e expresiva, das posibilidades motrices 

do propio corpo con relación ao espazo e ao tempo. 

• Representación espontánea de personaxes, feitos e situacións en xogos simbólicos, 

individuais e compartidos. 

• Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros 

xogos de  expresión corporal. 

6. Criterios de avaliación: 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

 Forma unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as 

propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción coas 

outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior 

autonomía persoal. 

 Coñece e representa o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas das 

súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión, e 

coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. 
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 Identifica os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e é 

capaz de expresalos e comunicalos, así como de identificar e respectar tamén os 

das outras persoas. 

 Toma a iniciativa, planifica e secuencia a propia acción para realizar tarefas 

sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas frustracións 

e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades que se presentan, 

reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar axuda. 

 Adecúa o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración e 

mais evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 

 Progresa na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a 

hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das 

situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

 Progresa na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 

 Amosa unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: 

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas… 

 Descobre, coñece e vive o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o 

desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto ás demais 

persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación da 

identidade sexual e cultural. 

Área: Coñecemento do contorno. 

 Observa e explora de forma activa o seu contorno, xerando interpretacións sobre 

algunhas situacións e feitos significativos, e mais mostrando interese polo seu 

coñecemento. 

 Observa os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do 

contorno e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes 

de coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

 Iníciase na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para 

anticipar probables efectos que poderían producirse como consecuencia de 

situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 



~ 11 ~ 
 

 Relaciónase coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social 

e axustando a súa conduta a elas. 

 Coñece distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas 

características, producións culturais, valores e formas de vida. 

 Establece relacións de confianza, afecto, colaboración comprensión e pertenza 

baseadas no respecto ás persoas, ás normas e valores da sociedade a que 

pertencen. 

 Aprecia e fai seus algúns elementos significativos propios da tradición e da 

cultura galega –expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, 

gastronomía, etc.-. 

 Iníciase nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e 

coleccións, identificando os seus atributos e calidades e mais establecendo 

relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

 Emprega  o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave lóxica, 

comprendendo situacións e resolvendo problemas: establecendo relacións, 

explorando, ordenando, comparando, cuantificando, medindo, pesando, etc. 

Área: Linguaxes: Comunicación e representación. 

 Utiliza as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión 

de ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de gozo. 

 Recoñece a importancia das manifestacións non verbais –o silencio, a mirada, a 

xestualidade, o olfacto e o tacto- como elementos xenuínos da comunicación 

humana. 

 Comprende que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas musicais, 

iconas e outros símbolos e signos convencionais poden representar os 

pensamentos, experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas. 

 Comunícase oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos –

expresar sentimentos, emocións, desexos, ideas…- con diferentes interlocutores 

e/ou interlocutoras e en diversidade de contextos, valorando a linguaxe como 

ferramenta de relación cos demais, de regulación da convivencia e de 

aprendizaxe. 

 Comprende a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos, así 

como das persoas adultas, adoptando unha actitude positiva cara ás linguas. 
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 Iníciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades 

contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

 Achégase á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 

 Comprende, reproduce, reescribe –tendo en conta as diferentes etapas 

individuais no proceso de adquisición da lingua escrita-, e recrea textos. 

 Fai  uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de 

pracer. 

 Potencia a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para imaxinar, 

inventar, transformar… desde as súas ideas, sentimentos, experiencias, 

coñecementos… 

 Achégase ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes, 

comunicándose creativamente a través das diferentes manifestacións e 

adquirindo sensibilidade estética. 

 Desenvolve o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais, 

amosando interese pola súa mellora, respectando e valorando as creacións 

propias e as das demais persoas. 

 Achégase ao coñecemento,  emprego e valoración das TIC –ordenadores, a 

internet, encerado dixital interactivo, escáner, vídeo…- como ferramentas de 

busca de información, creación, expresión e comunicación. 

7. Metodoloxía didáctica: 

Antes de nada debemos dicir que para que a nosa programación teña éxito, debe ser 

aberta e ecléctica. Deste modo pode ser modificada dependendo das necesidades dos 

nosos alumnos e alumnas en todo momento do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Sen 

embargo, debemos ter en consideración algunhas bases teóricas á hora de guiar a nosa 

práctica. 

Para a elaboración da presente programación tívose en conta un modelo comunicativo, 

centrado no alumno. Este está baseado na necesidade dos estudantes de adquirir 

competencia comunicativa na lingua estranxeira. 

A motivación é a base do aprendizaxe e é un dos obxectivos das nosas leccións. Como 

dixemos con anterioridade, os nenos e nenas son o centro da acción e da atención. 

Debemos tratar de que participen activamente na clase, tendo en conta os seus 
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coñecementos previos e experiencias para que, deste modo, se poida producir unha 

aprendizaxe significativa dende un punto de vista comunicativo, socio-afectivo e 

cognitivo. 

Para a consecución deste obxectivo, debemos prover ás alumnas e alumnos con 

experiencias de aprendizaxe cheas de significado e que  requiran interaccións 

interpersonais, tendo en conta as súas ideas, crenzas e valores e, a través de isto, 

planificar as clases dependendo do seu nivel. 

A linguaxe utilizada na aula debe ser tan relevante para o alumno como sexa posible, 

facendo referencia a obxectos, ideas e persoas próximas ao mesmo. Só deste xeito 

seremos quen de promover xenuína e auténtica comunicación entre os nosos nenos e 

nenas. 

Algunhas das técnicas que utilizaremos para as nosas clases son as seguintes: 

Xogos coa linguaxe: Esta é unha técnica moi útil para estimular o uso da lingua na 

clase e a súa adquisición. Os alumnos e alumnas prestarán mais atención á tarea en si 

mesma que ao feito de que precisan a lingua estranxeira para levala a cabo. Deste modo 

a linguaxe pode ser adquirida dun xeito máis natural. 

Simulacións e “role-plays”: Estas técnicas axúdannos a preparar aos nosos nenos e 

nenas para o tipo de linguaxe  que atoparán na vida real. Implican que os alumnos/as 

interactúen entre eles usando a terceira lingua en situacións que poderían ser reais ou en 

situacións totalmente imaxinadas. 

Resolución de problemas: Consiste na habilidade dos estudantes para traballar 

cooperativamente ou de modo individual e tomar as decisións axeitadas co fin de 

resolver un problema proposto nunha actividade. 

Completar información: Como se pode deducir, os estudantes deben debater cos seus 

compañeiros e compañeiras co fin de descubrir  parte da información que lles falta. 

Unir e completar: Con estas técnicas, animamos aos nosos nenos/as a interactuar en 

parellas ou grupos intercambiando información e/ou materiais co obxectivo de 

completar unha tarea.  

Resposta física total (TPR) Estas técnicas reflicten o modo en que os nenos e nenas 

adquiren a súa lingua materna e serán moi frecuentes nas nosas leccións. Consisten en 

dar instrucións orais que os estudantes deben interpretar e responder ás mesmas 

mediante movemento físico unindo, deste modo, a linguaxe coas accións. 
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Cancións e rimas: Este é un bo recurso para a adquisición de vocabulario, estruturas e 

pronunciación dun modo lúdico, natural e sinxelo. Ademais nos axudan a automatizar a 

linguaxe e a crear unha atmosfera agradable dentro da aula. 

Técnicas co ordenador e coa internet: O uso das novas tecnoloxías prepara aos nosos 

alumnos e alumnas para a vida adulta e para os seus futuros estudos e traballos. Se eles 

se familiarizan co uso de blogues, links, webs, etc., poderán converterse en estudantes 

máis independentes,  autónomos e eficientes. 

 

Aínda que xa se mencionou, debemos resaltar a importancia da ensinanza e do 

aprendizaxe do uso das tecnoloxías de información e comunicación. Estas permiten 

adaptar os contidos e as leccións ao ritmo e estilo de aprendizaxe de cada alumno/a, 

acceder a contidos reais –adecuados á súa competencia e intereses- e de coñecer outras 

culturas e lugares. 

Tamén debemos propiciar na clase o desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe: 

Estratexias de comprensión: Predición, extracción de información específica ou xeral, 

inferir opinións e actitudes, deducir significado polo contexto, etc. 

Estratexias de produción: Respectar as producións dos compañeiros/as e os turnos de 

palabra, utilizar recursos non verbais para suplir carencias comunicativas, atopar o 

vocabulario adecuado para comunicarse, escoitar aos demais, etc. 

Estratexias de organización e de aprender a aprender: Como pedir axuda á 

profesora e/ou aos compañeiros/as, coidar os propios traballos, procurar una boa 

presentación, interesarse polo aprendizaxe, etc. 

Estratexias de autoavaliación: Ser capaces de recoñecer os propios erros e amosar 

unha actitude positiva de cara a solventalos, e valorar o propio traballo e esforzo. 

8. Materiais e recursos didácticos: 

A continuación pasamos a detallar a lista de materiais e recursos didácticos que 

precisaremos á hora de poñer en marcha a nosa programación: 

 Pizarra Dixital Interactiva. 

 Pizarra ordinaria. 

 Lápis, gomas, follas de papel, cores, gomets, pegatinas. 

 Computadora con conexión á internet. 
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 Realia (material sacado da vida cotiá que en principio non ten un uso didáctico 

pero que introducimos na aula con este fin) 

9. Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A avaliación é un proceso fundamental na práctica educativa que permite recoller en 

cada momento información e realizar os xuizos de valor necesarios para a orientación e 

toma de decisións sobre o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

A finalidade da avaliación nesta programación será orientar tanto ao alumnado como á 

mestra sobre os aspectos do proceso educativo: recursos, metodoloxía, detección de 

necesidades, etc., polo tanto implica tanto ao alumnado como a todos os demais 

integrantes do sistema escolar. 

A avaliación aplicada parte da globalidade. É continua e sistemática, tendo como 

referente os obxectivos xerais secuenciados na propia programación e en cada unidade 

didáctica. 

A avaliación continua dos alumnos e alumnas é precisa para proporcionar información 

necesaria e diferenciadora de cada un dos nenos e nenas en canto aos seus progresos. 

Ao final de cada trimestre levarase a cabo unha avaliación sumativa partindo dos datos 

recollidos con anterioridade. 

A principal técnica de avaliación empregada será a observación sistemática que terá 

lugar en cada momento do proceso e que ofrece un feedback inmediato que ofrece a 

posibilidade de reaxustar o desenvolvemento do plan. Esta observación é espontánea 

polo que está exposta a sesgos e a erros, do que se deduce a necesidade dunha 

avaliación máis pormenorizada que se levará a cabo en ocasión puntuais, anotando en 

diarios e rexistros as condutas máis sinaladas. 

Ao mesmo tempo, cos datos obtidos nesta avaliación poderase facer unha reflexión 

acerca dos obxectivos plantexados, os contidos seleccionados, o clima creado, os 

recursos empregados, así como das súas deficiencias ou bos resultados, coa finalidade 

de mellorar o que sexa preciso. 

10. Medidas de atención á diversidade: 

Para este aspecto tivemos en consideración: 

 Decreto 320/1996 (do 26 de xullo), relativo á educación de alumnos con 

necesidades educativas especiais. 
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 Orde do 6 de outubro de 1995 que establece as adaptacións curriculares. 

 Real Decreto 943/2003 (do 18 de xullo), relativo a alumnos superdotados. 

 Orde do 20 de febreiro de 2004, que establece o criterio a seguir con alumnos 

estranxeiros na comunidade autónoma de Galicia. 

É obvio que na nosa aula atoparemos alumnos e alumnas moi diferentes no referente ao 

seu grao de maduración, ritmo e estilo de aprendizaxe, preferencias en canto a métodos 

de ensinanza, materiais e agrupamento, etc. 

Nas nosas clases, teremos moito en conta estas diferenzas e introduciremos tantas 

alternativas ás actividades como sexa posible co cometido de adaptarnos a estas 

necesidades e de facer a ensinanza máis individualizada. 

En canto á programación, debemos recordar algúns obxectivos e contidos mínimos, e 

desenvolvelos dende o nivel máis básico ao máis avanzado, empezando polo mais 

sinxelo para ir introducindo progresivamente aspectos mais complexos. Do mesmo 

modo, iremos dende o que os alumnos xa saben até o que lles é descoñecido. 

Os materiais que empregamos tamén deben ofrecer unha utilización flexible. Sempre 

debe haber varias posibilidades para os diferentes tipos de alumnos, materiais para os 

alumnos que acaben antes e materias de reforzo e ampliación. 

En canto aos tipos de agrupamento usados, deberemos varialos dependendo das 

actividades que queiramos desenvolver. Cando establezamos os grupos e as parellas 

deberemos decidir se queremos que sexan homoxéneas ou heteroxéneas. Ademais 

poderemos ofrecer a posibilidade de que diferentes grupos leven a cabo diferentes 

actividades dependendo dos seus intereses ou do seu nivel de competencia. 

Os roles da profesora serán moi variados dependendo de cada situación. Poderemos 

desempeñar o papel de axudante, recurso, conselleiro, participante, analista,  

controlador, asesor, etc. 

11. Actividades complementarias e extraescolares: 

Estas actividades organizaranse para cada curso escolar e incluiranse na Programación 

Xeral Anual do centro. 
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12. Concreción do plan de convivencia: 

É moi importante que tratemos temas transversais nas nosas leccións debido a que este é 

un modo de educar aos nosos alumnos/as en algúns temas importantes da nosa 

sociedade. 

De acordo con Claire Kramsch, o tratamento de temas transversais é un bo modo de 

crear unha esfera de interculturalidade dentro da aula, o cal implica a análise da cultura 

estranxeira en relación coa propia e o respecto polo que é diferente. 

Algúns dos temas transversais que traballaremos coa nosa programación son: 

 Educación moral e cívica 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

 Educación vial 

 Educación para a saúde 

 Educación medioambiental 

 Educación para a paz 

 Educación para a convivencia 

 Educación pluricultural 

Ademais de ter en conta todo isto, levaranse a cabo aquelas directrices expresadas no 

plan de convivencia do centro, reflexadas na PXA do mesmo. 

13. Concreción do plan de integración das TICs: 

Como xa dixemos con anterioridade, consideramos moi importante o achegamento das 

tecnoloxías da información e comunicación aos nenos como parte esencial para o seu 

desenvolvemento e a súa maduración autónoma no mundo actual. Por iso, nas nosas 

clases non faltarán nunca elementos tales como o computador, a Pizarra Dixital 

Interactiva ou a internet. É un dos noso obxectivos que os nenos e nenas aprendan no 

mañexo destas tecnoloxías, as consideren útiles e as empreguen e integren nas súas 

vidas co fin de facilitar o seu crecemento, chegando a seren seres máis autónomos e 

cidadáns activos da nosa sociedade. 

Estaremos en contacto co equipo de dinamización destas tecnoloxías e levaremos tamén 

a cabo as propostas que xurdan e se plasmen no plan de integración das TICs da PXA 

do centro. 
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14. Criterios para valorar a programación didáctica: 

Non é sinxelo propoñer unha programación ideal que se adapte a cada neno e nena, e 

máis cando é tan grande a diversidade entre eles. Nas nosas aulas nunca atoparemos 

dous rapaces ou rapazas coas mesmas necesidades, inquietudes ou actitudes, por poñer 

un exemplo. Por isto, e como xa mencionamos con anterioridade, a nosa programación 

pertende ser o máis aberta posible, susceptible de ser modificada cando as 

circunstancias así o esixan. 

Para a detección destas necesidades debemos ter moi en conta e reflexionar acerca dos 

obxectivos que nos planteamos e se son ou non son acadables co paso do curso. Tamén 

debemos recapacitar acerca da cantidade e dificultade dos contidos presentados e da súa 

utilidade dentro da vida real dos alumnos e alumnas. 

Con este afán de valorar a nosa propia programación incidiremos na observación 

sistemática do alumnado e do propio mestre na hora de poñela en práctica. Tamén, 

como xa dixemos á hora de mencionar os procedementos e técnicas de avaliación, 

teremos en conta os resultados da mesma para axustar todo o que sexa posible a 

programación e incluir os cambios precisos.  

Noutra táboa, farase referencia ao grao de contribución ás competencias básicas, e o 

grao de consecución dos obxectivos así como tamén á adquisición dos contidos e o 

nivel de uso da lingua estranxeira na aula con respecto á súa lingua materna. 
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1.-  INTRODUCCIÓN.- 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito escolar, 

preparando aos alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, 

multicultural e multilingüe ao tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. 

O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do 

coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da 

Estratexia de Lisboa. Pola súa banda, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común 

Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto para a 

aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes linguas dun 

falante. Estas pautas foron un referente clave para a elaboración da presente programación. 

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

O Decreto 105/2014 (DOG 09/09/2014) e a Orde de 23 de xullo de 2014 (DOG 14/08/2014) 

establecen o Currículo de E. Primaria para a Comunidade Autónoma de Galicia, e definen algúns 

conceptos básicos que consideramos interesante achegar: 

 

2.1. CURRÍCULO. 

 

O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios 

de avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, e a metodoloxía 

didáctica. 

Comprende: 

 

a)Obxectivos: son referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao 

rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para tal fin. 

 

b)Competencias: son as capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos 

propios  de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de 



actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

 

c)Contidos: son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición 

de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os 

programas en que participe o alumnado. 

 

d)Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do 

alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en 

coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada 

disciplina. 

 

e)Estándares de aprendizaxe avaliables: son especificacións dos criterios de avaliación 

que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumno debe  

saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 

avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. Deben contribuír a 

facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 

f)Metodoloxía didáctica: é o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de forma consciente e reflexivo, coa 

finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

 

2.2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades 

que lles permitan: 

 

a)Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar deacordo 

con elas, preparárense para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 



b)Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

 

c)Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que 

lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais con que se relacionan. 

 

d)Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a 

igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de 

persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

e)Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

 

f)Adquiriren, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións  

cotiás. 

 

g)Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

 

h)Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 

Galicia. 

 

i)Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, 

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

 

j)Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 



propostas visuais e audiovisuais. 

 

k)Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 

as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

 

l)Coñecer e valorar os animais máis próximos a o ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

m)Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de 

diversidade afectivo-sexual. 

 

n)Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

 

o)Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e 

á sociedade galegas. 

 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DA LINGUA INGLESA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

A aprendizaxe da área de lingua estranxeira debe contribuir, no 1º Curso de Primaria, ao 

desenvolvemento das seguintes competencias básicas: 

 

1ª. Comunicación lingüística (CCL). 

Utilizando a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita. 

 



2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

Facilitando ferramentas para a adquisición da numeración e as formas xeométricas básicas. 

 

3ª. Competencia dixital (CD). 

Dispoñendo de habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar información. 

 

4ª.Aprender a aprender (CAA). 

Desenvolvendo nos nenos/as destrezas,  estratexias e habilidades que lles servirán para a 

aprendizaxe posterior en todos os ámbitos de coñecemento como: a observación visual e 

auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a reflexión no traballo, a 

capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e o método a través das rutinas, 

a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución das metas e logros, etc. 

 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados aos 

falantes destas, polo que se farán  constantes referencias a diferentes aspectos sociais. 

 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Mediante a realización de diferentes traballos e manualidades creativas. 

 

4. BLOQUES EN QUE SE ESTRUCTURA A ÁREA DE PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS. 

 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso as 

linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión en 

que as relacións entre individuos,  países e organismos se fan cada vez  máis necesarias e 

frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades máis temperás, a educación teña 

entre os seus obxectivos principais dotar as cidadás e os cidadáns de instrumentos para o 

desenvolvemento de competencias que lles permitan anticipar  adecuadamente nunha 

nova sociedade cada vez máis interdependente e global. A aprendizaxe de linguas 

estranxeiras cobra, pois, unha especial relevancia neste contexto, xa que a capacidade de 

comunicación lingüística eficaz é o primeiro chanzo para desenvolverse nun contexto 



multicultural e plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas define os niveis de 

dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüística do alumnado en 

cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación primaria constitúe a fase inicial 

desa aprendizaxe de linguas  estranxeiras e a base para que o alumnado, ao rematar a súa 

educación e formación escolar,  teña unhas competencias de comprensión e expresión 

orais e escritas nunha lingua estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso 

independente. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira iníciase 

a partir do segundo ciclo da educación infantil,  co obxectivo de proporcionarlles aos 

nenos e ás nenas as primeiras experiencia no seu uso oral.  Así, este alumnado accede   á  

educación primaria cunha certa experiencia e familiarización coa devandita lingua. Desde 

esta perspectiva, o currículo nesta etapa, aínda que inicialmente dá prioridade ás  

actividade lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente a 

aprendizaxe das outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia 

comunicativa oral e escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e 

preferencias propios destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación  da cidadanía na sociedade da 

información  non  pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da comunicación 

(TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento das  habilidades  

lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente 

tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o desenvolvemento das competencias básicas 

do alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas  tecnoloxías.  A  utilización das TIC 

posibilita o acceso a informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as 

destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía 

correcta e  estimula a aprendizaxe autónoma. 

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda que se 

presentan separados para maior claridade, deben ser entendidos como inseparables na 

práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 

 

O  bloque 1 «Comprensiónde textos orais»  recolle  diversos  aspectos  da comprensión 

oral.  Nel  abórdanse estratexias comunicativas necesarias para comprender en contextos 



reais ou simulados e iniciar o camiño cara á adquisición e posterior desenvolvemento das 

estratexias de comprensión oral da lingua estranxeira. Nesta liña, considera, por unha 

parte, a activación dos coñecementos previos, a partir de ilustracións, da mímica e de 

preguntas, para comprender  o sentido xeral e a información máis relevante en 

interaccións verbais sinxelas. Pola outra, establece variedade de contextos de 

comunicación, que deberán fornecer modelos lingüísticos igualmente variados tanto no 

aspecto fonético e prosódico como no uso de expresións concretas en situacións 

coñecidas de interaccións verbais. Para conseguir este propósito, a utilización de recursos 

audiovisuais e das TIC é imprescindible. 

 

O bloque 2 «Produción de textos orais» aborda o desenvolvemento de habilidades de 

produción oral. A súa finalidade é dotar os alumnos e as alumnas de estratexias e destrezas 

comunicativas necesarias para interactuar en contextos reais ou simulados. Mediante a 

aprendizaxe dos contidos establecidos, o alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas 

básicas como falar de si mesmo/a, conseguir que os demais o atendan e entendan, pedir e 

dar a información que lle interesa tanto dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente 

escolar como en situacións propias doutros ámbitos próximos á súa idade. 

Progresivamente,  o currículo ten en conta as  aprendizaxes necesarias para describir, 

explicar, relatar, dar razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar ou opinar cun  grao de 

dominio propio desta etapa. 

 

O bloque 3 «Comprensión de textos escritos» céntrase en aspectos da comprensión 

escrita. A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a descodificación do texto e 

lectura funcional, desenvólvense progresivamente nos distintos cursos para que o 

alumnado poida adquirir os coñecementos e habilidades que lle permitan un dominio 

progresivo da comprensión da lingua escrita. Faise fincapé en fomentar a afección pola 

lectura  como fonte de gozo,  formación,  aprendizaxe,  fantasía e descubrimento doutros 

contornos e culturas. 

 

O bloque 4 «Produción de textos escritos: expresión e interacción» expón o 

desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do afianzamento 

da expresión oral. A complexidade da expresión escrita require unha conexión estreita co 



correspondente traballo na lingua oral da lingua estranxeira e nas outras linguas das cales 

incorporarán os procedementos básicos que dan coherencia, cohesión, adecuación e 

riqueza aos seus escritos. 

 

O bloque 5 «Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» enumera as funcións, 

nocións e elementos e estruturas lingüísticas que van posibilitar o uso reflexivo da lingua 

para comprender e interactuar  en diferentes  situacións  de comunicación. Igualmente, 

considéranse neste bloque elementos sociolingüísticos e culturais que condicionan as 

persoas falantes da lingua estranxeira e que informan doutras maneiras de ver, entender 

e apreciar o mundo. 

O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e culturais das 

linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr unha competencia 

comunicativa integrada e alcanzar unha consciencia intercultural que lle permita 

comunicar con certa sintonía cultural. 

 
 
 
 
5.DISTRIBUCIÓN DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
 
 
 
 



ÁREA: PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO: PRIMEIRO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN CCC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 B 

 F 

 B1.1. Estratexias de comprensión:  
 
o Iniciación, mediante xogos e adiviñas, á 

formulación de hipóteses sobre o que se 
vaiescoitar en función dos interlocutores 
que participan na interacción e do 
contexto, en situacións de comunicación 
de carácter infantil, moisinxelas, 
familiares e habituais, e do seu interese.  

o Identificación do tema de textos 
moisinxelos, adaptados ásúaidade e 
aosseus intereses (contos, rimas infantís, 
cancións).  

o Asociación de palabras e expresiónsmoi 
básicas e moisinxelas con elementos 
paraverbais.  

o Asociación de palabras e frases 
moisinxelas a través da linguaxe non 
verbal oucoapoio de ilustracións en 
soporte papel oudixital. 

o Seguimento non verbal de 
instruciónsmoisinxelas. 

o Repetición, memorización e observación 
de modelos, para a adquisición de léxico e 
estruturaselementais da 
linguaestranxeira.  

 

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoaciónmoi básicos: iniciación a algúns 
aspectos fonéticos, do ritmo e do ton da 
linguaestranxeira. 

 B1.1. Comprender o sentido xeral de 
textos orais propios da súaidade 
(contos breves e moisinxelos, rimas 
infantís, adiviñasmoi 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 
persoalmoi básica (nome, idade, 
gustos …), sinxelas, así como 
instrucións e peticiónselementais 
relativas aocomportamento na aula. 

 B1.3. Facerhipóteses sobre o posible 
sentido dun texto apoiándose en 
elementos paraverbaismoi evidentes 
e en situacións de comunicación moi 
familiares. 

 B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos 

 PLEB1.1. Comprende a 
información esencial dun 
conto, rima ou canción moi 
breves e sinxelos, 
previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha 
pronuncia ben articulada, e 
con apoiosvisuaismoi 
redundantes que axuden á 
comprensión. 

CCL 

 PLEB1.2.Comprende 
vocabulario moi elemental e 
sinxelo sobre temas 
familiares acompañados de 
imaxes que os ilustran con 
claridade. 

CCL 

 PLEB1.3. Comprende 
preguntas moi básicas sobre 
si mesmo/a (nome, idade, 
gustos...) e a información 
igualmente básica sobre 
outraspersoas. 

CCL 
CAA 

 PLEB1.4. Sigue instrucións e 
comprende peticións 
relativas á vida escolar máis 
básica (abrir/pechar o libro, 
sentar, dar un lapis…). 
 
 
 
 
 

CCL 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 C 

 I 

 B2.1. Estratexias de produción: 
 
o Planificación: 

 Concibir a mensaxe con claridade e 
practicalo varias veces. 

o Execución: 
 Expresar a mensaxe con 

claridadeaxustándoseaos modelos. 
 Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos 
paralingüísticos. 

 Usar a linguaxe non-verbal que 
corresponda á situación comunicativa 
(xestos, expresiónsfaciais, posturas, 
contacto visual ou corporal). 

 Participar activamente en rutinas de 
clase, representacións, cancións, 
dramatización etc, 
empregandorespostasverbais e non 
verbais (movemento, accións, 
debuxos, modelado ou mímica). 

 Repetir e reproducir en grupo textos 
oraissinxelosseguindopatrónsorais. 

 Imitar situacións de comunicación 
sinxelas a través de dramatizacións, de 
xogos, de rutinas etc. 

 Empregar a linguaestranxeira en 
situacións variadas de comunicación 
(saúdo, despedida, presentacións, 
felicitación áspersoas da aula nos seus 
aniversarios, estados de ánimo...). 

 

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoaciónmoi básicos: iniciación a 

 B2.1. Falar de si mesmo/a e de 
persoas da súa contorna inmediata, 
de lugares e obxectosachegando 
información moi fundamental: idade, 
nome, gustos, usando expresións e 
frases moisinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadasou 
enlazadas con conectores básicos. 

 B2.2. Participar de maneira simple e 
comprensible 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 sexamoi clara e poida 
provocar malos entendidos. 

 B2.3. Producir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos. 

 PLEB2.1. 
Faipresentaciónsmoi breves 
e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas 
sobre temas moi próximos a 
si mesmo/a (dicir o 
seunome, idade, a súacor 
favorita, presentar á súa 
familia, indicar os seus 
gustos) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

CCL 

 PLEB2.2. Pregunta e 
responde para dar/obter 
información en conversas 
moisinxelas e elementais 
(nome, idade, cor favoritas 
ou gustos).  

CCL 

 PLEB2.3. Amosaunhaactitude 
de escoita atenta 

CCL 
CSC 

 PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos 
oraismoisinxelos e breves 
(p.e. cancións, rimas) 
aprendidos a través de 
xogos. 

CCL 
CSC 



algúnsaspectos fonéticos, do ritmo e do ton 
da linguaestranxeira 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 B 

 F 

 B3.1. Estratexias de comprensión:  
o Actualización moi guiada dos 

coñecementos previos sobre o tipo de 
texto que se vailer (por ex. como 
acostuman ser os e as personaxes dos 
contos, como remata a historia, onde 
sucede a trama…).  

o  Identificación da idea global de textos 
moisinxelos, elementais e moi familiares 
(contos, canciónsou rimas…), e 
encadrados por imaxes redundantes e 
títulos moi evidentes do contido textual.   

o Identificación de palabras clave moi 
evidentes, concretas, sinxelas e familiares 
relacionadas cos e coas personaxes a 
través da linguaxe non verbal oucoapoio 
de ilustracións.  

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moielementais:   
o Iniciación ao proceso de asociación global 

de grafía, pronunciación e significado a 
partir de modelos escritos que 
representan expresiónsoraiscoñecidas. 

 

 B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos moi breves, 
sinxelos e moielementais, e nos que 
o tema tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, e 
conteñanapoio visual moi 
redundante en soporte papel 
oudixital.  

 B3.2. Utilizar as estratexias básicas de 
hipótese para a comprensión do 
sentido xeral e a identificación da 
información esencial do texto.  

 B3.3. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e intencións 
comunicativas elementais 
relacionados coas convencións 
ortográficas máis básicas que 
expresan pausas e exclamacións.  

 B3.4. Ler en voz alta textos moi 
breves, moielementais e 
previamente traballados oralmente, 
amosandounhaentoación e 
pronuncia adecuadas. 

 PLEB3.1. Comprende 
palabras e frases moisinxelas 
escritas, relacionadas cos 
temas traballados 

CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dunha historia moi 
elemental acompañada de 
apoio visual e identifica os e 
as personaxesprincipais. 

CCL 

 PLEB3.3. Faihipóteses 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 moi breves, 
moielementais e 
previamente traballados de 
forma oral, con entoación e 
pronuncia comprensibles e, 
se cumprise, rectificando 
espontáneamente 

 
 
 

CCL 
CAA 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 B 

 F 

 B4.1. Estratexias de produción:  
o Planificación:  

 Seleccionar o tipo de texto que se vai 
producir: conto, notas, diálogo teatral.  

o Execución:  
 Expresar a mensaxe con 

claridadeaxustándoseaos modelos.  
 Compensar as carencias léxicas 

mediante o uso do dicionario visual do 
alumnado e programas informáticos.  

 Seleccionar e empregar o léxico 
adecuado ao tema.  

 Iniciarse no emprego de programas 
informáticos para reproducir mensaxes 
escritas moisinxelos.  

 B4.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moielementais:  
o Uso dos signos de puntuación máis 

básicos.  
o Iniciación ao proceso de asociación global 

de grafía, pronunciación e significado a 
partir de modelos escritos que 
representan expresiónsoraiscoñecidas. 

 

 B4.1. Escribir textos moi curtos e 
sinxelos, seguindo modelos, 
compostos de frases simples illadas, 
utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas 
máiselementais 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.  

 B4.2. Utilizar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a produción de 
textos escritos moisinxelos e 
elementais.  

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección 
palabras e frases curtas que utiliza 
normalmente aofalar, pero non 
necesariamente cunha ortografía 
totalmente normalizada. 

 PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súaimaxe e 
a súa vida cotiá. 

CCL 

 PLEB4.2. Escribe pequenos 
diálogos 
ounarraciónsmoisinxelas e 
breves seguindo un modelo 
dado e respectando a 
estrutura gramatical 
máissinxela. 

CCL 

 PLEB4.3. Escribe frases 
moisinxelas, lexibles, 
organizadas con coherencia 
na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da 
escritura. 

CCL 

 PLEB4.4. 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 
CAA 

 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 B 

 F 

 B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
o Interese e curiosidade por aprender 

unhalinguaestranxeira. 
o Recoñecemento e uso das fórmulas 

básicas da relación social e cortesía.  
o Interese polo traballo individual, en 

 B5.1. o seu uso comunicativo.  

 B5.2. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente.  

 B5.3. Obter e dar información básica 
persoal, sobre a súa contorna 
máisinmediata e na situación de 

 PLEB5.1. Identifica aspectos 
básicos da vida cotiá dos 
países onde se fala a 
linguaestranxeira (horarios, 
comidas, festas …) e 
compáraoscos propios, 
amosandounhaactitude de 

CSC 



parellas ou grupos. 

  B5.2. Funcións comunicativas:  
o Establecemento de relaciónssociais: 

saudar, despedirse, agradecer, 
dirixirseaosdemais.   

o Realización de preguntas e 
respostassinxelas sobre aspectos persoais 
(nome, idade e gustos).  

o Realización de preguntas e 
respostassinxelas sobre obxectos 
próximos á contorna escolar, os días da 
semana e o tempo atmosférico).  

o Formulación de preguntas e respostas 
sobre obxectos e espazos próximos á 
contorna escolar.  

o Expresión moi elemental da posesión.  
o Expresión do gusto e a preferencia 

(favoritos). 
o Expresión de cantidade.  
o Expresión de estado de ánimo.  
o Expresión de habilidade e capacidade 

para realizar unha acción.  

 B5.3. Estruturassintáctico- discursivas:  
o Preguntas e 

respostassobreaspectospersoaiscomono
me, idade, corfavoritaouestado (What’s 
your name?, My name is/ I’m, How old 
are you?, What´s your favourite colour? 
My favourite colour is, Are you 
happy/sad?, Yes, I am/No, I´m not).  

o Preguntas e respostassobreosdías da 

comunicación propia da aula.  

 B5.4. Expresar nociónsmoi básicas e 
elementais relativas a tamaño, 
cantidade, posesión, número 
calidades físicas, forma e cor.  

 B5.5. Expresar e identificar estados 
de ánimo básicos   

 B5.6. Comprender e expresar o 
permiso, o acordo.  

 B5.7. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes para realizar as 
funcións comunicativas propias do 
seu nivel. 

 B5.8. Recoñecerestruturas sintácticas 
básicas e os seus significados 
asociados.  

 B5.9. Utilizar estruturas sintácticas 
básicas (p. ex. enlazar palabras ou 
grupos de palabras con conectores 
elementais como e, ou).  

 B5.10. Mostrar un control limitado 
dunconxunto de 
estruturasgramaticaissinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro 
dun repertorio memorizado. 

 B5.11. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos.  

 B5.12. Recoñecer e utilizar un 
repertorio limitado e moi elemental 

apertura cara ao diferente.   

 PLEB5.2. Recoñece e utiliza 
fórmulas básicas de relación 
social. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.3. Participa 
voluntariamente nas 
actividades de aula e 
amosacuriosidadepolalingua 
e por coñecer aspectos 
socioculturais dos países 
onde se fala. 

CCL 
CSIEE 

 PLEB5.4. Diferenzasaúdos de 
despedidas e o uso fórmulas 
de cortesía (Please, 
thankyou, excuse me) 

CCL 
CSC 

 PLEB5.5. Pregunta e 
responde de xeito 
comprensible sobre aspectos 
persoaismoi básicos nome, 
idade e gustos) e da súa 
contorna (obxectos, espazos 
e seres vivos). 

CCL 



semana e o tempo atmosférico (What day 
is it today?, It´s, What´s the weather like 
today?, It´s). 

o Preguntas e respostas sobre obxectos 
próximos á contorna escolar (What´sthis?, 
It´smy…).  

o Expresión de posesión en primeirapersoa 
(I´vegot) e formulación da pregunta 
correspondente (Haveyougot…?).  

o Expresión do gusto en primeirapersoa en 
afirmativa (I like).   

o Expresión de cantidade: contar ata 20.  
o Preguntas e respostassobre as 

partesbásicas do corpo e de 
elementospróximos a súacontorna 
(What´s this?, It´s…), membros da familia 
(Who´s this?, This is my (brother), 
alimentos (What´s this ?, This is).  

o Expresión de permiso e axuda (Can I…?).  
o Expresión de habilidade (I can…). 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción 
e produción) relativo cores, números, materiais 
e espazos escolares, formas xeométricasmoi 
básicas,membros da familia mais próxima, 
comidas e bebidas elementais, xoguetes, 
partes do corpo, animais de compañía, estado 
de ánimo, tempo atmosférico, días da semana 
e accións 

de léxico de alta frecuencia relativo a 
situaciónscotiás e temas habituais, 
moi familiares e concretos 
relacionados coas súas experiencias, 
necesidades e intereses. 

 PLEB5.6. Expresa e identifica 
estados de ánimo básicos 
(happy, sad…) 

CCL 

 PLEB5.7. Expresa e identifica 
o permiso e a prohibición 
(youcant/can´t) o acordo 
(That’sright). 

CCL 

 PLEB5.8. Estrutura 
adecuadamente os 
elementos das oracións, 
mantén a concordancia de 
número e usa correctamente 
os nexos básicos 

CCL 

 PLEB5.9. Diferenza preguntas 
e respostasmoi simples. 

CCL 

 PLEB5.10. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e 
moisinxelas para, por 
exemplo, desenvolverse 
nasinteraccións de aula. 

CCL 

 PLEB5.11. Participa 
activamente en xogos de 
letras, elaboración de 
glosarios ilustrados etc. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.12. Comprende e usa 
adecuadamente o 
vocabulario básico necesario 
para participar 

CCL 
CSC 



nasinteraccións de aula, ler 
textos infantísmoisinxelos e 
escribir con léxico traballado 
previamente. 

 

 

 



 

 
6. INDICADORES DE LOGRO. 
 

Os indicadores de logro mínimos para que un alumno sexa avaliado positivamente son os 

seguintes: 

 

 
B loque1«Comprensión de  textos orais»  
 

  I d e n t i f i c a c i ó n  o r a l  d e  v o c a b u l a r i o  r e l a t i v o  a :  

 

- Saúdos, despedidas e presentacións. 

- As cores. 

- Os números do 1 ao10 . 

- A familia 

- Os animais 

 

 
Bloque2«Produción de textos orais» 
 

 Produción oral sobre os temas indicados no bloque 1. 
 
 

 
Bloque3«Comprensión de textos escritos» 
 

 Comprensión de pequenos textos escritos moi sinxelos. 

 Relación de fotografías e obxectos da aula co seu nome. 

 Utilización de ilustracións para sinalar obxectos do tema tratado. 

 Dedución do significado dun diálogo coa axuda de ilustracións e outras pistas. 

 

Bloque4«Produción de textos escritos: expresión e interacción» 
 

 Producións orais breves. 

 Elaboración de preguntas breves e respostas sobre o tema. 

 

Bloque5«Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» 
 
LÉXICO 

Hello, good morning/afternoon, goodbye. 

 



 

Red, green, yellow, blue. 

Numbers 1 to 10. 

Boy, girl, mum, dad, brother, sister, baby, granny,… 

Dog, cat, bird, fish, rabbit, mouse… 

 

ESTRUTURAS COMUNICATIVAS:  

Hello, good morning/afternoon, goodbye. 

What´s your name? My name is …/ I´m… 

What colour is this? What colour is she/he? 

What number is this? 

What´s this?  It´s a …   /    What are these? 

 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL: 

 

 Festividades (Easter, Christmas, Halloween…) 

 Hábitos da vida cotiá en países de fala inglesa (horarios, comidas, costumes…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Os criterios para a avaliación establécense no seguinte recadro: 

 

PORCENTAXES CRITERIOS 

20% 20% TRABALLOS  ESCRITOS 

 

 

80% 

40% OBSERVACIÓN DIARIA (participación nas 

actividades orais, escritas, xogos, cancións, 

etc. levadas a cabo na clase) 

20% COMPORTAMENTO NA AULA 

20% ACTITUDES DE CARA Á LINGUA 

 

 

8- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Os procedementos para a avaliación do alumnado estarán baseados fundamentalmente en: 

 Observación directa (participación e actitudes do alumno-a nas actividades de aula). 

 Análise das producións do alumnado. 

 Traballos escritos. 

 

9.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 

Na actividade da aula empregarase unha metodoloxía dinámica e participativa, poñendo o acento no 

emprego da lingua oral. Empregaranse todo tipo de recursos materiais ao alcance do Centro: 

 Textos e outros materiais didácticos. 

 Audicións. 

 Cancións. 

 Ilustracións. 

 Revistas. 

 Debuxos. 

 Películas. 

 TICs. 



 Etc. 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 Tentarase ofrecer unha atención individualizada ao alumnado segundo as súas 

necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe, propoñendo actividades de reforzo e/ou 

consolidación para dar resposta ás diversas situacións que xurdan na aula. 

 

10.1.- CRITERIOS E PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DE ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES. 

 Alumnos con pequenos problemas de aprendizaxe e/ou conduta  

  As adaptacións céntranse en:  

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe  

2. Metodoloxía máis personalizada  

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe  

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes  

5. Aumentar a atención orientadora 

 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaxe 

a) Para os mellor dotados: 

 Facilitaranse contidos e material de ampliación. 

b) Para os peor dotados: 

 Priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, 

diante da imposibilidade de lograr un progreso suficiente en contidos conceptuais. Hai que 

insistir nos contidos instrumentais ou de material considerados como tales. 

 As adaptacións que se realicen para este alumnado serán significativas (supoñerán 

eliminación de contidos, obxectivos e os conseguintes criterios de avaliación referidos a 

aprendizaxes que poden considerarse básicas ou nucleares). 

 Este/a alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os obxectivos xerais 

da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 

 



11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 Organizaranse para cada curso escolar e incluiranse na Programación Xeral Anual. 

 

12.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 

Está establecido segundo o horario do centro, un tempo de 20 minutos de duración despois do 

tempo de lecer, no cal o alumnado se adica á lectura. Por parte do profesorado de inglés, 

procurarase proveer aos nenos e nenas de material motivador nesta lingua para a súa práctica 

de lectura. 

 

13.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs. 

Consideramos moi importante o achegamento das tecnoloxías da información e comunicación 

aos nenos como parte esencial para o seu desenvolvemento e a súa maduración autónoma no 

mundo actual. Por iso, nas nosas clases non faltarán nunca elementos tales como o 

computador, a Pizarra Dixital Interactiva ou a internet. É un dos nosos obxectivos que os nenos 

e nenas aprendan no manexo destas tecnoloxías, as consideren útiles e as empreguen e 

integren nas súas vidas co fin de facilitar o seu crecemento, chegando a seren seres máis 

autónomos e cidadáns activos da nosa sociedade. 

Estaremos en contacto co equipo de dinamización destas tecnoloxías e levaremos tamén a cabo 

as propostas que xurdan e se plasmen no plan de integración das TICs da PXA do centro. 

 

14.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Para a nosa programación tivemos en conta o chamado Plan Valora desenvolvido pola 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en conxunto con outras organizacións, nun 

intento de fomentar a educación en valores democráticos. 

É moi importante que tratemos temas transversais nas nosas leccións debido a que este é un 

modo de educar aos nosos alumnos/as en algúns temas importantes da nosa sociedade. 

De acordo con Claire Kramsch, o tratamento de temas transversais é un bo modo de crear unha 

esfera de interculturalidade dentro da aula, o cal implica a análise da cultura estranxeira en 

relación coa propia e o respecto polo que é diferente. 

Algúns dos temas transversais que traballaremos coa nosa programación son: 

 Educación cívica 



 Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

 Educación vial 

 Educación para a saúde 

 Educación medioambiental 

 Educación para a paz 

 Educación para a convivencia 

 Educación pluricultural 

 

15.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Non é sinxelo propoñer unha programación ideal que se adapte a cada neno e nena, e máis 

cando é tan grande a diversidade entre eles. Nas nosas aulas nunca atoparemos dous rapaces 

ou rapazas coas mesmas necesidades, inquietudes ou actitudes, por poñer un exemplo. Por  

isto, e como xa mencionamos con anterioridade, a nosa programación pretende ser o máis 

aberta posible, susceptible de ser modificada cando as circunstancias así o esixan. 

Para a detección destas necesidades debemos ter moi en conta e reflexionar acerca dos 

obxectivos que nos plantexamos e se son ou non son alcanzables co paso do curso. Tamén  

debemos recapacitar acerca da cantidade e dificultade dos contidos presentados e da súa 

utilidade dentro da vida real dos alumnos e alumnas. 

Con este afán de valorar a nosa propia programación incidiremos na observación sistemática do 

alumnado e do propio mestre na hora de poñela en práctica. Tamén, como xa dixemos á hora 

de mencionar os procedementos e técnicas de avaliación, teremos en conta os resultados da 

mesma para axustar todo o que sexa posible a programación e incluír os cambios precisos.
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1.-  INTRODUCCIÓN.- 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito 

escolar, preparando aos alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente 

máis internacional, multicultural e multilingüe ao tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. 

O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do 

coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da 

Estratexia de Lisboa. Pola súa banda, o Consello de Europa no Marco de Referencia 

Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto 

para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes 

linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a elaboración da 

presente programación. 

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

O Decreto 105/2014 (DOG 09/09/2014) e a Orde de 23 de xullo de 2014 (DOG 

14/08/2014) establecen o Currículo de E. Primaria para a Comunidade Autónoma de 

Galicia, e definen algúns conceptos básicos que consideramos interesante achegar: 

 

2.1. CURRÍCULO. 

 

O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os 

criterios de avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, e a 

metodoloxía didáctica. 

Comprende: 

 

a)Obxectivos: son referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar 

ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e 

aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 



b)Competencias: son as capacidades para aplicar de maneira integrada os 

contidos propios  de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos. 

 

c)Contidos: son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e 

actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa 

educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, 

que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das 

ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

 

d)Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe 

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe 

lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se 

pretende conseguir en cada disciplina. 

 

e)Estándares de aprendizaxe avaliables: son especificacións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o 

que o alumno debe  saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben 

ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro 

alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

 

f)Metodoloxía didáctica: é o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de forma consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos suscitados. 

 

 

2.2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 



capacidades que lles permitan: 

 

a)Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 

deacordo con elas, preparárense para o exercicio activo da cidadanía e respectar 

os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

b)Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 

c)Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 

conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

 

d)Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

e)Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

 

f)Adquiriren, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 

desenvolverse en situacións  cotiás. 

 

g)Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

 

h)Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 



sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

 

i)Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a 

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e 

elaboren. 

 

j)Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 

k)Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

l)Coñecer e valorar os animais máis próximos a o ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

m)Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e 

de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

n)Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na 

prevención dos accidentes de tráfico. 

 

o)Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

 

 



3.- CONTRIBUCIÓN DA LINGUA INGLESA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

A aprendizaxe da área de lingua estranxeira debe contribuir, no 2º Curso de Primaria, 

ao desenvolvemento das seguintes competencias básicas: 

 

1ª. Comunicación lingüística (CCL). 

Utilizando a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita. 

 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

Facilitando ferramentas para a adquisición da numeración e as formas xeométricas 

básicas. 

 

3ª. Competencia dixital (CD). 

Dispoñendo de habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar información. 

 

4ª.Aprender a aprender (CAA). 

Desenvolvendo nos nenos/as destrezas,  estratexias e habilidades que lles servirán 

para a aprendizaxe posterior en todos os ámbitos de coñecemento como: a 

observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a 

reflexión no traballo, a capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e 

o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución 

das metas e logros, etc. 

 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais 

vinculados aos falantes destas, polo que se farán  constantes referencias a diferentes 

aspectos sociais. 

 

 



7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Mediante a realización de diferentes traballos e manualidades creativas. 

 

4. BLOQUES EN QUE SE ESTRUCTURA A ÁREA DE PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: 

INGLÉS. 

 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso 

as linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua 

expansión en que as relacións entre individuos,  países e organismos se fan cada 

vez  máis necesarias e frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades 

máis temperás, a educación teña entre os seus obxectivos principais dotar as 

cidadás e os cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento de competencias 

que lles permitan anticipar  adecuadamente nunha nova sociedade cada vez máis 

interdependente e global. A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha 

especial relevancia neste contexto, xa que a capacidade de comunicación 

lingüística eficaz é o primeiro chanzo para desenvolverse nun contexto 

multicultural e plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas define os 

niveis de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüística 

do alumnado en cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación 

primaria constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de linguas  estranxeiras e a base 

para que o alumnado, ao rematar a súa educación e formación escolar,  teña unhas 

competencias de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua 

estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso independente. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua 

estranxeira iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil,  co obxectivo 

de proporcionarlles aos nenos e ás nenas as primeiras experiencia no seu uso 

oral.  Así, este alumnado accede   á  educación primaria cunha certa experiencia e 

familiarización coa devandita lingua. Desde esta perspectiva, o currículo nesta 

etapa, aínda que inicialmente dá prioridade ás  actividade lingüísticas ou 

destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente a aprendizaxe das 



outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral e 

escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios 

destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación  da cidadanía na sociedade da 

información  non  pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento 

das  habilidades  lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para 

favorecer interactivamente tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado como a propia 

aprendizaxe do uso destas  tecnoloxías.  A  utilización das TIC posibilita o acceso a 

informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as destrezas orais 

e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía correcta 

e  estimula a aprendizaxe autónoma. 

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda 

que se presentan separados para maior claridade, deben ser entendidos como 

inseparables na práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 

 

O  bloque 1 «Comprensiónde textos orais»  recolle  diversos  aspectos  da 

comprensión oral.  Nel  abórdanse estratexias comunicativas necesarias para 

comprender en contextos reais ou simulados e iniciar o camiño cara á adquisición 

e posterior desenvolvemento das estratexias de comprensión oral da lingua 

estranxeira. Nesta liña, considera, por unha parte, a activación dos coñecementos 

previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas, para comprender  o 

sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. Pola 

outra, establece variedade de contextos de comunicación, que deberán fornecer 

modelos lingüísticos igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico 

como no uso de expresións concretas en situacións coñecidas de interaccións 

verbais. Para conseguir este propósito, a utilización de recursos audiovisuais e das 

TIC é imprescindible. 

 

O bloque 2 «Produción de textos orais» aborda o desenvolvemento de 

habilidades de produción oral. A súa finalidade é dotar os alumnos e as alumnas 



de estratexias e destrezas comunicativas necesarias para interactuar en contextos 

reais ou simulados. Mediante a aprendizaxe dos contidos establecidos, o 

alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas básicas como falar de si mesmo/a, 

conseguir que os demais o atendan e entendan, pedir e dar a información que lle 

interesa tanto dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente escolar como en 

situacións propias doutros ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente,  o 

currículo ten en conta as  aprendizaxes necesarias para describir, explicar, relatar, 

dar razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar ou opinar cun  grao de dominio 

propio desta etapa. 

 

O bloque 3 «Comprensión de textos escritos» céntrase en aspectos da 

comprensión escrita. A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a 

descodificación do texto e lectura funcional, desenvólvense progresivamente nos 

distintos cursos para que o alumnado poida adquirir os coñecementos e 

habilidades que lle permitan un dominio progresivo da comprensión da lingua 

escrita. Faise fincapé en fomentar a afección pola lectura  como fonte de gozo,  

formación,  aprendizaxe,  fantasía e descubrimento doutros contornos e culturas. 

 

O bloque 4 «Produción de textos escritos: expresión e interacción» expón o 

desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do 

afianzamento da expresión oral. A complexidade da expresión escrita require 

unha conexión estreita co correspondente traballo na lingua oral da lingua 

estranxeira e nas outras linguas das cales incorporarán os procedementos básicos 

que dan coherencia, cohesión, adecuación e riqueza aos seus escritos. 

 

O bloque 5 «Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» enumera as 

funcións, nocións e elementos e estruturas lingüísticas que van posibilitar o uso 

reflexivo da lingua para comprender e interactuar  en diferentes  situacións  de 

comunicación. Igualmente, considéranse neste bloque elementos sociolingüísticos 

e culturais que condicionan as persoas falantes da lingua estranxeira e que 

informan doutras maneiras de ver, entender e apreciar o mundo. 

O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e 



culturais das linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr unha 

competencia comunicativa integrada e alcanzar unha consciencia intercultural 

que lle permita comunicar con certa sintonía cultural. 

 

5.DISTRIBUCIÓN DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 

 

 



ÁREA: PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO: SEGUNDO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN CCC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 B 

 F 

 B1.1. Estratexias de comprensión:  
o 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.  

o Captación da idea global e identificación 
dalgúns elementos específicos en textos 
orais, con axuda de elementos lingüísticos 
e non lingüísticos do contexto. 

o Identificación do tema de textos sinxelos, 
adaptados á idade e próximos á súa 
experiencia (contos, rimas, cancións…).  

o Asociación de palabras e expresións 
sinxelas con elementos paraverbais.  

o Asociación de palabras e frases sinxelas 
con elementos xestuais e visuais ou co 
apoio de ilustracións en soporte papel e 
dixital.  

o Seguimento verbal e non verbal de 

 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 
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.  

 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 

 PLEB1.3. Comprende 
preguntas básicas(nome, 
idade e gustos) sobre si 
mesmo/a e dos e das 
demais. 

CCL 
CAA 



instrucións moi sinxelas.  
o 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. 

 B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos. 

 PLEB1.4. Sigue instrucións e 
comprende peticións 
relativas á vida escolar e da 
súa contorna (Open/close 
the book, sit down…). 

CCL 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 C 

 I 

 B2.1. Estratexias de produción:  
o Planificación:  

 Concibir a mensaxe con claridade e 
practicalo varias veces. 

o 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 

 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, 

 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 



cancións, contar contos etc., 
empregando respostas verbais e non 
verbais (movemento, accións, 
debuxos, modelado ou mímica).  

 Reproducir textos orais coñecidos, 
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 

acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

 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 

 PLEB2.5. Amosa unha 
actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira. 

CSC 



entoación básicos: iniciación a algúns 
aspectos básicos da fonética, do ritmo, 
acentuación e ton da lingua estranxeira e uso 
para a comprensión oral. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 B 

 F 

 B3.1. Estratexias de comprensión:  
o Activación progresiva dos coñecementos 

previos en relación á tipoloxía e tema de 
textos próximos a súa idade.  

o Identificación, moi guiada, da idea global 
de textos sinxelos e do seu interese 
(contos, cancións, rimas…) co apoio das 
ilustracións correspondentes. 

o  Identificación de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e o 
contexto co apoio de ilustracións.  

 B3.2. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:   
o Interese e curiosidade por aprender unha 

lingua estranxeira.  
o 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:   
o Identificación y uso de léxico e de 

 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, moi elementais e 
previamente traballados oralmente, 
amosando una entoación e 
pronuncia adecuadas 

 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 

 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 



estruturas elementais propias da lingua 
estranxeira, previamente empregadas.  

o Asociación global de grafía, pronunciación 
e significado a partir de modelos escritos 
que representan expresións orais 
coñecidas. 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 F 

 I 

 B4.1. Estratexias de produción:  
o Planificación:  

 Seleccionar o tipo de texto que se vai 
producir: conto, notas, diálogo 
teatral… próximos a súa idade.  

o 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 

 B4.1. Escribir textos moi curtos e 
sinxelos, compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando 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. 

 PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e 
a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 

CCL 

 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 



dixitais próximos a súa idade para 
reproducir mensaxes escritos sinxelos.  

 B4.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación elementais:  
o Uso dos signos de puntuación máis 

básicos.  
o 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:  
o Interese e curiosidade por aprender unha 

lingua estranxeira.  
o Recoñecemento e uso das fórmulas 

básicas da relación social e cortesía.  
o 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.  

o Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece para mellorar 
a súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada.  

 B5.2. Funcións comunicativas:  

 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 



o Establecemento relacións sociais: saudar, 
agradecer, despedirse, dirixirse aos 
demais.   

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais (nome, 
apelido, idade, gustos).  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os animais máis próximos a 
súa contorna, bebida… 

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os días da semana, os 
meses e o tempo atmosférico etc.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre a localización de obxectos 
etc.  

o Identificación e seguimento de 
instrucións.  

o Expresión da posesión dun mesmo/a e 
dunha terceira persoa.  

o Expresión do que lle gusta e non lle gusta.  
o Identificación dos materias que 

compoñen os obxectos.  
o Identificación das partes do corpo e da 

cara.  
o Identificación dos membros da familia 

próximos. 
o Identificación dos elementos 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 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 

 PLEB5.4. Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso de 
fórmulas de cortesía (Please, 
thank you, excuse me…). 

CCL 
CSC 

 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 

 PLEB5.9. Estrutura 
adecuadamente os 
elementos das oracións, 
mantén a concordancia de 

CCL 
CSC 



próximos á súa contorna.  
o Expresión de habilidade e capacidade 

para realizar unha acción en negativa e 
afirmativa.  

o Realización de preguntas e respostas en 
relación ao permiso e axuda.  

o Formulación de preguntas e respostas 
sobre o estado de ánimo.  

o Formulación de preguntas e respostas en 
relación á cantidade.  

 B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  
o 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)).  

o 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). 

o Preguntas e respostas sobre obxectos do 
seu interese (Where´s is it?, It´s 
in/on/under/next to).  

o Identificación e seguimento de 
instrucións (Touch your (legs)…).  

o Expresión de posesión en primeira e 

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 linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada. 

número e usa correctamente 
os nexos máis básicos. 

 PLEB5.10. Diferenza 
preguntas e respostas moi 
simples. 

CCL 
CSC 

 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 

CCL 
CAA 



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).  

o Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t 
like (chips)) 

o Expresión de cantidade: contar desde 21 
a 50.  

o 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). 

o Identificación das pezas de roupa (I´m 
wearing).  

o Expresión de habilidade en afirmativa e 
negativa (I can, I can´t).  

o Preguntas e respostas sobre permiso e 
axuda (Can I…?).  

o Preguntas e respostas sobre o estado de 
ánimo (Are you (hungry?, Yes, I am/No 
I´m not).  

o Expresión da cantidade de obxectos o 
persoas (How many… are there?. 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción 

interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e 
escribir con léxico traballado 
previamente de forma oral. 

 PLEB5.15. Amosa interese 
por comunicarse na lingua 
estranxeira nas interaccións 
de aula. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.16. Compara aspectos 
moi básicos e elementais 
(gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece 

CCL 



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 

 

 



6. INDICADORES DE LOGRO. 
 

Os indicadores de logro mínimos para que un alumno sexa avaliado positivamente son 

os seguintes: 

 

 

B loque1«Comprensiónde textos orais»  
 

  I d e n t i f i c a c i ó n  o r a l  d e  v o c a b u l a r i o  r e l a t i v o  a :  
 
- Os números do 1 ao 20 . 

- A cara 

- Comida 

- O corpo. 

- Roupas. 

- Comida. 

 

 

Bloque2«Produción de textos orais» 
 

 Produción oral sobre os temas indicados no bloque 1. 
 

 

 

Bloque3«Comprensión de textos escritos» 
 

 Comprensión de pequenos textos escritos moi sinxelos. 

 Relación de fotografías e obxectos da aula co seu nome. 

 Utilización de ilustracións para sinalar obxectos do tema tratado. 

 Dedución do significado dun diálogo coa axuda de ilustracións e outras pistas. 

 

Bloque4«Produción de textos escritos: expresión e interacción» 
 

 Producións orais breves. 

 Elaboración de preguntas breves e respostas sobre o tema. 

 

Bloque5«Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» 
 



LÉXICO 

Numbers 1 to 20. 

Nose, ears, mouth, eyes,… 

Food, pears, cakes, oranges, bananas, biscuits,… 

Body, head, arms, hands, legs,… 

Clothes, hat, shoes, jacket, trousers, shirt,… 

Food, sandwiches, burgers, pizza, orange juice, cheese, potatoes, … 

 

ESTRUTURAS COMUNICATIVAS:  

How many….(yellow cars)..? 

Do you like…?  

I like…/ I love… 

 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL: 

 

 Festividades (Easter, Christmas, Halloween…) 

 Hábitos da vida cotiá en países de fala inglesa (horarios, comidas, costumes…) 

 

 

 

 

 

 

 



7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Os criterios para a avaliación establécense no seguinte recadro: 

 

PORCENTAXES CRITERIOS 

20% 20% TRABALLOS ESCRITOS 

 

80% 

40% OBSERVACIÓN DIARIA (participación nas 

actividades orais, escritas, xogos, 

cancións, etc levadas a cabo na clase) 

20% COMPORTAMENTO NA AULA 

20% ACTITUDES DE CARA Á LINGUA 

 

8- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Os procedementos para a avaliación do alumnado estarán baseados 

fundamentalmente en: 

 Observación directa(participación e actitudes do alumno-a nas actividades de aula). 

 Análise das producións do alumnado. 

 Traballos escritos. 

 

9.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 

 Na actividade da aula empregarase unha metodoloxía dinámica e participativa, 

poñendo o acento no emprego da lingua oral. Empregaranse todo tipo de recursos 

materiais ao alcance do Centro: 

 Textos e outros materiais didácticos. 

 Audicións. 

 Cancións. 

 Ilustracións. 



 Revistas. 

 Debuxos. 

 Películas. 

 TICs. 

 Etc. 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 Tentarase ofrecer unha atención individualizada ao alumnado segundo as súas 

necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe, propoñendo actividades de reforzo e/ou 

consolidación para dar resposta ás diversas situacións que xurdan na aula. 

 

10.1.- CRITERIOS E PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DE ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES. 

 Alumnos con pequenos problemas de aprendizaxe e/ou conduta  

  As adaptacións céntranse en:  

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe  

2. Metodoloxía máis personalizada  

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe  

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes  

5. Aumentar a atención orientadora  

 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaxe 

a) Para os mellor dotados: 

 Facilitaranse contidos e material de ampliación. 

b) Para os peor dotados: 

 Priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a 

integración social, diante da imposibilidade de lograr un progreso suficiente en 



contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou de material 

considerados como tales. 

 As adaptacións que se realicen para este alumnado serán significativas 

(supoñerán eliminación de contidos, obxectivos e os conseguintes criterios de 

avaliación referidos a aprendizaxes que poden considerarse básicas ou nucleares). 

 No caso de que non abonden as adaptacións temos a diversificación curricular, 

por medio da cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco 

común da etapa e empregar este tempo noutro tipo de actividades educativas, ben as 

ofertas en espazos de optatividade, ben actividades deseñadas especialmente para 

el/ela, que se poderían cursar dentro ou fóra do centro.  

 Este/a alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os 

obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e 

actividades. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 Organizaranse para cada curso escolar e incluiranse na Programación Xeral 

Anual. 

 

12.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 

Está establecido segundo o horario do centro, un tempo de 20 minutos de duración 

despois do tempo de lecer, no cal o alumnado se adica á lectura. Por parte do 

profesorado de inglés, procurarase proveer aos nenos e nenas de material motivador 

nesta lingua para a súa práctica de lectura. 

 

 

 



13.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs. 

Consideramos moi importante o achegamento das tecnoloxías da información e 

comunicación aos nenos como parte esencial para o seu desenvolvemento e a súa 

maduración autónoma no mundo actual. Por iso, nas nosas clases non faltarán nunca 

elementos tales como o computador, a Pizarra Dixital Interactiva ou a internet. É un 

dos nosos obxectivos que os nenos e nenas aprendan no manexo destas tecnoloxías, 

as consideren útiles e as empreguen e integren nas súas vidas co fin de facilitar o seu 

crecemento, chegando a seren seres máis autónomos e cidadáns activos da nosa sociedade. 

Estaremos en contacto co equipo de dinamización destas tecnoloxías e levaremos 

tamén a cabo as propostas que xurdan e se plasmen no plan de integración das TICs da 

PXA do centro. 

 

14.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Para a nosa programación tivemos en conta o chamado Plan Valora desenvolvido pola 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en conxunto con outras 

organizacións, nun intento de fomentar a educación en valores democráticos. 

É moi importante que tratemos temas transversais nas nosas leccións debido a que 

este é un modo de educar aos nosos alumnos/as en algúns temas importantes da nosa 

sociedade. 

De acordo con Claire Kramsch, o tratamento de temas transversais é un bo modo de 

crear unha esfera de interculturalidade dentro da aula, o cal implica a análise da 

cultura estranxeira en relación coa propia e o respecto polo que é diferente. 

Algúns dos temas transversais que traballaremos coa nosa programación son: 

 Educación cívica 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

 Educación vial 

 Educación para a saúde 

 Educación medioambiental 

 Educación para a paz 

 Educación para a convivencia 



 Educación pluricultural 

Ademais de ter en conta todo isto, levaranse a cabo aquelas directrices expresadas no 

plan de convivencia do centro, reflexadas na PXA do mesmo. 

 

15.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Non é sinxelo propoñer unha programación ideal que se adapte a cada neno e nena, e 

máis cando é tan grande a diversidade entre eles. Nas nosas aulas nunca atoparemos 

dous rapaces ou rapazas coas mesmas necesidades, inquietudes ou actitudes, por 

poñer un exemplo. Por isto, e como xa mencionamos con anterioridade, a nosa 

programación pretende ser o máis aberta posible, susceptible de ser modificada cando 

as circunstancias así o esixan. 

Para a detección destas necesidades debemos ter moi en conta e reflexionar acerca 

dos obxectivos que nos plantexamos e se son ou non son alcanzables co paso do curso. 

Tamén debemos recapacitar acerca da cantidade e dificultade dos contidos 

presentados e da súa utilidade dentro da vida real dos alumnos e alumnas. 

Con este afán de valorar a nosa propia programación incidiremos na observación 

sistemática do alumnado e do propio mestre na hora de poñela en práctica. Tamén, 

como xa dixemos á hora de mencionar os procedementos e técnicas de avaliación, 

teremos en conta os resultados da mesma para axustar todo o que sexa posible a 

programación e incluír os cambios precisos. 
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1.-  INTRODUCCIÓN.- 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito 

escolar, preparando aos alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente 

máis internacional, multicultural e multilingüe ao tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. 

O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do 

coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da 

Estratexia de Lisboa. Pola súa banda, o Consello de Europa no Marco de Referencia 

Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto 

para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes 

linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a elaboración da 

presente programación. 

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

O Decreto 105/2014 (DOG 09/09/2014) e a Orde de 23 de xullo de 2014 (DOG 

14/08/2014) establecen o Currículo de E. Primaria para a Comunidade Autónoma de 

Galicia, e definen algúns conceptos básicos que consideramos interesante achegar: 

 

2.1. CURRÍCULO. 

 

O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os 

criterios de avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, e a 

metodoloxía didáctica. 

Comprende: 

 

a)Obxectivos: son referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar 

ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e 

aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 

 



b)Competencias: son as capacidades para aplicar de maneira integrada os 

contidos propios  de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos. 

 

c)Contidos: son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e 

actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa 

educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, 

que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das 

ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

 

d)Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe 

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe 

lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se 

pretende conseguir en cada disciplina. 

 

e)Estándares de aprendizaxe avaliables: son especificacións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o 

que o alumno debe  saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben 

ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro 

alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

 

f)Metodoloxía didáctica: é o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de forma consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos suscitados. 

 

2.2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan: 



 

a)Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 

deacordo con elas, preparárense para o exercicio activo da cidadanía e respectar 

os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

b)Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 

c)Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 

conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

 

d)Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

e)Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

 

f)Adquiriren, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 

desenvolverse en situacións  cotiás. 

 

g)Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

 

h)Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 



vinculados con Galicia. 

 

i)Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a 

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e 

elaboren. 

 

j)Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 

k)Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

l)Coñecer e valorar os animais máis próximos a o ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

m)Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e 

de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

n)Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na 

prevención dos accidentes de tráfico. 

 

o)Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DA LINGUA INGLESA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

A aprendizaxe da área de lingua estranxeira debe contribuir, no 3º Curso de Primaria, 

ao desenvolvemento das seguintes competencias básicas: 



 

1ª. Comunicaciónlingüística(CCL). 

Utilizando a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita. 

2ª. Competenciamatemáticae competencias básicas en cienciae tecnoloxía(CMCT). 

Facilitando ferramentas para a adquisición da numeración e as formas xeométricas 

básicas. 

 

3ª. Competenciadixital(CD). 

Dispoñendo de habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar información. 

 

4ª.Aprenderaaprender(CAA). 

Desenvolvendo nos nenos/as destrezas,  estratexias e habilidades que lles servirán 

para a aprendizaxe posterior en todos os ámbitos de coñecemento como: a 

observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a 

reflexión no traballo, a capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e 

o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución 

das metas e logros, etc. 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais 

vinculados aos falantes destas, polo que se farán  constantes referencias a diferentes 

aspectos sociais. 

7ª. Concienciaeexpresións culturais (CCEC). 

Mediante a realización de diferentes traballos e manualidades creativas. 

 

4. BLOQUES EN QUE SE ESTRUCTURA A ÁREA DE PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: 

INGLÉS. 

 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso 

as linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua 



expansión en que as relacións entre individuos,  países e organismos se fan cada 

vez  máis necesarias e frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades 

máis temperás, a educación teña entre os seus obxectivos principais dotar as 

cidadás e os cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento de competencias 

que lles permitan anticipar  adecuadamente nunha nova sociedade cada vez máis 

interdependente e global. A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha 

especial relevancia neste contexto, xa que a capacidade de comunicación 

lingüística eficaz é o primeiro chanzo para desenvolverse nun contexto 

multicultural e plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas define os 

niveis de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüística 

do alumnado en cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación 

primaria constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de linguas  estranxeiras e a base 

para que o alumnado, ao rematar a súa educación e formación escolar,  teña unhas 

competencias de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua 

estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso independente. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua 

estranxeira iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil,  co obxectivo 

de proporcionarlles aos nenos e ás nenas as primeiras experiencia no seu uso 

oral.  Así, este alumnado accede   á  educación primaria cunha certa experiencia e 

familiarización coa devandita lingua. Desde esta perspectiva, o currículo nesta 

etapa, aínda que inicialmente dá prioridade ás  actividade lingüísticas ou 

destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente a aprendizaxe das 

outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral e 

escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios 

destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación  da cidadanía na sociedade da 

información  non  pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento 

das  habilidades  lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para 

favorecer interactivamente tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado como a propia 



aprendizaxe do uso destas  tecnoloxías.  A  utilización das TIC posibilita o acceso a 

informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as destrezas orais 

e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía correcta 

e  estimula a aprendizaxe autónoma. 

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda 

que se presentan separados para maior claridade, deben ser entendidos como 

inseparables na práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 

 

O  bloque 1 «Comprensiónde textos orais»  recolle  diversos  aspectos  da 

comprensión oral.  Nel  abórdanse estratexias comunicativas necesarias para 

comprender en contextos reais ou simulados e iniciar o camiño cara á adquisición 

e posterior desenvolvemento das estratexias de comprensión oral da lingua 

estranxeira. Nesta liña, considera, por unha parte, a activación dos coñecementos 

previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas, para comprender  o 

sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. Pola 

outra, establece variedade de contextos de comunicación, que deberán fornecer 

modelos lingüísticos igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico 

como no uso de expresións concretas en situacións coñecidas de interaccións 

verbais. Para conseguir este propósito, a utilización de recursos audiovisuais e das 

TIC é imprescindible. 

 

O bloque 2 «Produción de textos orais» aborda o desenvolvemento de 

habilidades de produción oral. A súa finalidade é dotar os alumnos e as alumnas 

de estratexias e destrezas comunicativas necesarias para interactuar en contextos 

reais ou simulados. Mediante a aprendizaxe dos contidos establecidos, o 

alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas básicas como falar de si mesmo/a, 

conseguir que os demais o atendan e entendan, pedir e dar a información que lle 

interesa tanto dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente escolar como en 

situacións propias doutros ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente,  o 

currículo ten en conta as  aprendizaxes necesarias para describir, explicar, relatar, 

dar razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar ou opinar cun  grao de dominio 

propio desta etapa. 



 

O bloque 3 «Comprensión de textos escritos» céntrase en aspectos da 

comprensión escrita. A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a 

descodificación do texto e lectura funcional, desenvólvense progresivamente nos 

distintos cursos para que o alumnado poida adquirir os coñecementos e 

habilidades que lle permitan un dominio progresivo da comprensión da lingua 

escrita. Faise fincapé en fomentar a afección pola lectura  como fonte de gozo,  

formación,  aprendizaxe,  fantasía e descubrimento doutros contornos e culturas. 

 

O bloque 4 «Produción de textos escritos: expresión e interacción» expón o 

desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do 

afianzamento da expresión oral. A complexidade da expresión escrita require 

unha conexión estreita co correspondente traballo na lingua oral da lingua 

estranxeira e nas outras linguas das cales incorporarán os procedementos básicos 

que dan coherencia, cohesión, adecuación e riqueza aos seus escritos. 

 

O bloque 5 «Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» enumera as 

funcións, nocións e elementos e estruturas lingüísticas que van posibilitar o uso 

reflexivo da lingua para comprender e interactuar  en diferentes  situacións  de 

comunicación. Igualmente, considéranse neste bloque elementos sociolingüísticos 

e culturais que condicionan as persoas falantes da lingua estranxeira e que 

informan doutras maneiras de ver, entender e apreciar o mundo. 

O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr unha 

competencia comunicativa integrada e alcanzar unha consciencia intercultural 

que lle permita comunicar con certa sintonía cultural. 

 
 
 
 
5.DISTRIBUCIÓN DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 



ÁREA: PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO: TERCEIRO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN CCC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 B 

 F 

 B1.1. Estratexias de comprensión:  
o Activación de coñecementos previos a 

partir de debuxos, mímica, preguntas... 
para 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 breves conectadas cos 
seus intereses e adaptadas a súa idade.  

o Interpretación das ideas principais 
expresadas en textos orais sinxelos a 
partir das súas experiencias e 
coñecementos.  

o Captación da idea global e identificación 
de elementos máis relevantes en textos 
orais, con axuda de elementos lingüísticos 
e non lingüísticos do contexto.  

o Identificación e asociación de significados 
apoiándose no contexto, ilustracións...   

o Asociación de palabras e expresións con 
elementos paraverbais (entoación, 

 B1.1. Comprender o sentido xeral, e a 
información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas 
simples e léxico de uso cotiá (os 
deportes, os animais, as comidas 
preferidas), conectados cos propios 
intereses e coas propias experiencias 
e articulados con claridade e 
lentamente transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos que non 
distorsionen a mensaxe e conten co 
apoio visual correspondente.  

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a 
información mais relevante do texto.  

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos nos 
diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 PLEB1.1. Comprende o 
sentido xeral e a información 
máis relevante en 
interaccións verbais, con 
estruturas simples e léxico 
de uso cotiá. 

CCL 

 PLEB1.2. Comprende os 
puntos principais de 
narracións e presentacións 
breves e sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas 
familiares ou do seu 
interese, que conteñen con 
imaxes e ilustracións que 
clarifiquen o seu significado. 

CCL 

 PLEB1.3. Entende o que se lle 
di en situacións 
comunicativas habituais 
sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, 
avisos). 

CCL 



pausas, énfases…) e non verbais 
(expresión facial, xestos...). 

o Seguimento verbal e non verbal de 
instrucións sinxelas en situacións 
comunicativas habituais.  

o Repetición, memorización comprensiva e 
observación de modelos, para a 
adquisición do léxico e expresións cotiás 
da lingua estranxeira. 

 B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: familiarización cos sons, pautas 
de ritmo e entoación característicos da lingua 
estranxeira, a través do modelo do mestre/a e 
de recursos audiovisuais. 

 PLEB1.4. Identifica a 
información esencial de 
mensaxes sinxelas e 
conversas breves nas que 
participa que traten sobre 
temas familiaresprocedentes 
de diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 

CCL 
CAA 

 PLEB1.5. Entende o que se lle 
di en transaccións habituais 
sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, 
avisos). 

CCL 

 PLEB1.6. Valora as 
interaccións orais entre 
iguais como medio de 
aprendizaxe compartido. 

CSC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 C 

 I 

 B2.1. Estratexias de produción:  
o Planificación:  

 Concibir a mensaxe con claridade e 
practicalo varias veces.  

o Execución:  
 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 

 B2.1. Falar de si mesmo e das 
persoas da súa contorna inmediata, 
de 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 

 PLEB2.1. Fai presentacións 
moi breves e elementais 
previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi 
próximos a si mesmo/a e aos 
demais cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

CCL 



 Apoiarse nos coñecementos previos.  
 Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos 
paralingüísticos (xestos, expresións 
faciais, posturas, contacto visual ou 
corporal).  

 Participar en interaccións orais en 
situacións reais ou simuladas, 
próximas a súa idade, a través de 
respostas verbais e non verbais.  

 Producir textos orais coñecidos 
previamente mediante a participación 
activa en rutinas.  

 Producir textos orais cotiás de índole 
diversa tendo en conta tanto 
elementos lingüísticos como 
extralingüísticos: utilizar xestos ou 
recorrer a imaxes para axudar na 
comprensión de producións orais.  

 Participar activamente en intercambios 
lingüísticos orais breves para expresar 
as necesidades de comunicación máis 
inmediatas, tendo en conta as 
habituais fórmulas de cortesía. 

 B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos:   
o Uso axeitado dos sons propios da lingua 

estranxeira: pronuncia de palabras e 

(and/or). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
comprensible 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. 

 PLEB2.3. 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 

 PLEB2.5. Amosa interese e 
respecto polas achegas dos 
seus compañeiros/as.   

CCL 
CSC 



frases cotiás de forma comprensible.   
o Iniciación ás normas que regulan a 

interacción oral (quendas de palabra, 
volume de voz e ritmo axeitado).. 

o Uso e identificación de aspectos fonéticos 
básicos, de ritmo e entoación para a 
produción de textos breves orais. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 B 

 F 

 B3.1. Estratexias de comprensión:  
o Activación dos coñecementos previos en 

relación á tipoloxía e tema do texto que 
se vai traballar.  

o Facer anticipacións e hipóteses, a partir 
dos elementos icónicos e textuais, sobre o 
contido de textos sinxelos non coñecidos 
que sexan do seu interese e adaptados a 
súa idade. 

o Captación da idea global e identificación 
de elementos máis relevantes en textos 
escritos, con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto.  

o Identificación de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e o 
contexto a través da linguaxe non verbal 
ou co apoio de ilustracións.  

o Identificación de textos sinxelos: regras 
de xogos, algunhas instrucións, carteis da 

 B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos escritos 
sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e de 
interese para o alumnado e conte 
con apoio visual en soporte papel ou 
dixital.  

 B3.2. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e 
intenciónscomunicativas básicas que 
expresen pausas, exclamacións, 
interrogacións e interrogacións.  

 B3.3. Coñecer as estratexias básicas 
máis adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, e as ideas principais 
en textos escritos sinxelos. 

 PLEB3.1. Comprende frases 
simples escritas, 
relacionadas cos temas 
traballados previamente de 
forma oral. 

CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dunha historia 
sinxela acompañada de 
apoio visual redundante e 
identifica os e as personaxes 
principais. 

CCL 

  

 PLEB3.3. Amosa interese 
pola lectura nunha lingua 
estranxeira. 

CCL 
CAA 



aula…  
o Iniciación á lectura guiada e comprensión 

de diferentes textos sinxelos, en soporte 
papel e dixital, adaptados á competencia 
lingüística do alumnado, para utilizar 
información global e específica no 
desenvolvemento dunha tarefa, proxecto 
ou para gozar da lectura.  

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moi elementais:  
o Uso dos signos de puntuación máis 

básicos.  
o Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresiónsorais coñecidas e 
establecemento de relacións analíticas 
grafía-son.  

o Recoñecemento de símbolos de uso 
frecuente: €, @. 

 PLEB3.4. Emprega algunhas 
estratexias básicas para a 
comprensión lectora. 

CCL 
CAA 

 PLB3.5. Iníciase na selección 
de contos ou narracións da 
biblioteca de aula para a súa 
lectura guiada e respectando 
as súas normas de 
funcionamento. 

CCL 
CSIEE 

 PLB3.6. Amosa interese por 
informase, comunicarse e 
aprender a través dos textos 
escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CSIEE 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 B 

 F 

 I 

 B4.1. Estratexias de produción:  
o Planificación  

 Seleccionar o tipo de texto que se vai 
producir: contos, notas, 
dramatizacións …  

o Execución  
 Producir a mensaxe escrita con 

claridade, utilizando expresións e 
frases coñecidas.  

 Compensar as carencias léxicas 
mediante o uso do dicionario visual do 
alumnado e de programas 
informáticos.  

 Seleccionar e empregar o léxico 
adecuado ao tema e usar algún 
recurso cohesivo para non repetir 
palabras.  

 Apoiarse nas palabras e frases 
coñecidas previamente en interaccións 
orais e de lectura.  

 Empregar programas informáticos para 
reproducir mensaxes escritos sinxelos 

 Reproducir progresivamente a forma 
gráfica de certas palabras en situacións 
comunicativas, sen modelos dados, a 

 B4.1. Escribir textos sinxelos 
seguindo un modelo dado, 
compostos de frases simples illadas, 
nun rexistro neutro, utilizando con 
razoable corrección as convencións 
ortográficas 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.  

 B4.2. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección 
frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, cunha 
ortografía aceptable.  

 B4.3. Iniciarse no uso das 
ferramentas informáticas para 
completar actividades predeseñadas 
polo persoal docente. 

 PLEB4.1. Escribe frases 
sinxelas relacionadas con 
temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de 
forma oral. 

CCL 

 PLEB4.2. Escribe conversas 
sinxelas seguindo un modelo 
dado e respectando a 
estrutura gramatical 
coñecida. 

CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos 
sinxelos, organizados con 
coherencia na súa secuencia 
e con léxico relacionado co 
tema da escritura e cos seus 
intereses. 

CCL 

 PLEB4.4. Completa un 
formulario en liña con seus 
datos e dos e das demais 
(nome, apelido e idade...). 

CCL 



través de hipóteses ou tratando de 
recordar a súa forma.  

 Producir a partir de modelos, de 
palabras e expresións, coñecidas 
previamente en interaccións orais, 
para transmitir información.  

 Iniciar a reelaboración de informacións 
en ficheiros, libriños... breves textos 
escritos afíns aos intereses e 
experiencias de alumnos e alumnas, 
cunha intención comunicativa.  

 B4.2. Patróns gráficos, covencións 
ortográficas e de puntuación moi elementais:  
o Uso dos signos de puntuación máis 

básicos.  
o Uso de símbolos de uso frecuente: €.  
o Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións grafía-son. 

 PLEB4.5. Responde de forma 
escrita a preguntas sobre 
temas traballados en clase 
como, por exemplo, onde 
está un obxecto ou un lugar, 
de que cor é un obxecto, que 
hora é, cales son os seus 
gustos ou se hai algo nun 
determinado lugar. 

CCL 

 PLEB4.6. Escribe en soporte 
papel ou dixital falando de si 
mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental 

CCL 

 PLEB4.7. Presenta os seus 
textos de forma coidada, 
ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade. 

CCL 
CSC 

 PLEB4.8. Valora a lingua 
escrita como medio de 
comunicación.   

CCL 
CSC 



BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 B 

 F 

 B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:   
o Valoración da lingua estranxeira como 

instrumento para comunicarse.  
o Recoñecemento e aprendizaxe de formas 

básicas de relación social na lingua 
estranxeira.  

o Aspectos sociais e culturais próximos aos 
intereses dos nenos e nenas dos países 
onde se fala a lingua estranxeira estudada 
e doutros países do mundo.  

o Recoñecemento da realidade plurilingüe 
da propia contorna.  

o Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 
cara aos demais para comprender e 
facerse comprender.  

 B5.2. Funcións comunicativas:  
o Establecemento de relacións sociais: 

saudar, agradecer, despedirse, dirixirse 
aos demais.   

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais. 

o Expresión da posesión dun mesmo/a e 
dunha terceira persoa.  

o Realización de preguntas e respostas 

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais básicos e significativos 
e aplicar progresivamente 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, a súa contorna máis 
inmediata e na situación de 
comunicación propia da aula.  

 B5.5. Expresar nocións básicas e 
relativas a tamaño, cantidade, 
posesión,número calidades físicas, 
forma, cor, tempo atmosférico  

 B5.6. Expresar a localización dos 
obxectos.  

 B5.7. Expresar e identificar os seus 
desexos 

 B5.8. Utilizar adecuadamente as 

 PLEB5.1. Pregunta e 
responde para dar/obter 
información en conversas 
básicas (nome, idade, 
actividades, favoritas e 
gustos) sobre si mesmo e 
sobre os demais. 

CCL 

 PLEB5.2. Utiliza as rutinas de 
saúdo e despedidas e 
diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de 
cortesía básicas (hello, 
goodbye, see you...). 

CCL 
CSC 

 PLEB5.3. Identifica, asocia e 
menciona palabras e frases 
simples con imaxes 
ilustrativas. 

CCL 
 

 PLEB5.4. Expresa e identifica 
a localización básica de 
obxectos. 

CCL 

 PLEB5.5. Expresa e identifica 
de xeito elemental os seus 
desexos. 

CCL 



sinxelas sobre os días da semana, os 
meses e o tempo atmosférico etc.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre a localización de obxectos 
etc.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre o prezo.  

o Formulación de preguntas e respostas 
sinxelas en relación á cantidade.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os gustos e preferencias.  

o Realización de preguntas e respostas 
sobre a habilidade.  

o Expresión de habilidades e capacidades 
en afirmativo e negativo.  

o Formulación de preguntas e respostas 
sobre a vestimenta.  

o Descrición de persoas, plantas e animais. 
o Expresión de desexos.  
o Formulación de preguntas sobre o 

desexo.  
o Expresión de instrucións.  
o Preguntas e respostas sobre petición e 

ofrecemento de axuda (Can I have 
(pasta), please?).  

 B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  
o Preguntas e respostas sobre aspectos 

persoais como nome, idade, estado de 

estruturas morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes para realizar as 
funcións comunicativas propias do 
seu nivel.   

 B5.9. Recoñecer as estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados 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 un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás 
e temas habituais e concretos 
relacionados coas súas experiencias. 

 B5.14. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas do texto e os 
seus expoñentes máis habituais. 

 PLEB5.6. Estrutura 
adecuadamente os 
elementos das oracións, 
mantén a concordancia de 
número e usa correctamente 
os nexos básicos. 

CCL 
CAA 

 PLEB5.7. Diferenza preguntas 
e respostas simples. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.8. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e sinxelas 
para, por exemplo, 
desenvolverse nas 
interaccións mais habituais. 

CCL 

 PLEB5.9. Participa 
activamente en xogos de 
letras, elaboración de 
glosarios ilustrados e 
dramatizacións etc. 

CSC 

 PLEB5.10. Comprende e usa 
adecuadamente o 
vocabulario básico necesario 
para participar nas 
interaccións de aula, ler 
textos sinxelos adecuados á 
súa idade e escribir con 
léxico traballado 

CCL 
CAA 



ánimo, comida favorita... (What’s your 
name?, My name is, How old are you?, 
I’m, I´m (bored), What´s your favourite 
food?, My favourite food is...).  

o 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).  

o Preguntas e respostas sobre os días da 
semana, meses e o tempo atmosférico 
(What day isit today?, It´s, What´s the 
weather like today?, It´s, What month are 
you in?, I´m in).  

o Preguntas e respostas sobre obxectos do 
seu interese (Where´s is it?, It´s 
in/on/under/next to).  

o Expresión de cantidade: contar desde 51 
a 100.  

o Preguntas e respostas sinxelas sobre o 
prezo (How much is it?, It´s).  

o Preguntas e respostas sinxelas sobre a 
cantidade de obxectos o persoas (How 
many… are there?).  

previamente de forma oral. 

 PLEB5.11. Participa de forma 
activa, cooperadora e 
respectuosa en intercambios 
lingüísticos en situacións 
rutineiras reais ou simuladas 
a través de respostas verbais 
e non verbais. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.12. Valora a realidade 
plurilingüe da súa propia 
contorna. 

CSC 



o Preguntas e respostas sobre o gusto en 
primeira persoa (Do you like (cheese)?, 
Yes, I do/ No, I don´t).  

o Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t 
like (chips)).  

o Realización de preguntas e respostas 
sobre habilidade (Can you (swim)?, Yes, I 
can;, No I can´t).  

o Expresión de habilidades en afirmativo e 
negativo (I can (play tennis), I can´t (play 
golf). 

o Identificación das pezas de roupa (I´m 
wearing, he/she´s wearing).  

o Preguntas e respostas sobre a vestimenta 
(What´s she/he wearing?, Who´s wearing 
(shoes)?).  

o Expresión de desexos (I want to (make a 
cake).  

o Preguntas sobre o desexo (Do you want 
to (play basketball?)).  

o Expresión de instrucións (Touch your 
(legs), listen, please…). - Realización de 
preguntas e respostas (What´s this?, 
It´s…).  

o Preguntas e respostas sobre petición e 
axuda (Can I have (pasta), please?).  

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción 

 PLEB5.13. Amosa interese 
por coñecer persoas que 
falan outras linguas e teñen 
outras culturas. 

CSC 

 PLEB5.15. Relaciona 
elementos socioculturais 
estranxeiros cos propios para 
avanzar no desenvolvemento 
dunha conciencia 
intercultural.   

CSC 



e produción) relativo a posesións persoais, a 
cores, números ata o 100, preposicións, días da 
semana, roupa, materiais escolares, roupa, 
adxectivos para describir persoas, partes do 
corpo e a cara, deportes, equipamento 
deportivo, actividades ao aire libre, comida, 
moedas, estado e sentimentos, tempo 
atmosférico, días da semana, meses, accións, 
materiais, animais salvaxes, partes do corpo e 
da cara, e partes da casa. 

 

 

 

 



6.- INDICADORES DE LOGRO. 

Os indicadores de logro mínimos para que un alumno sexa avaliado positivamente son 

os seguintes: 

B loque1«Comprensión de  textos  orais»  
 
I d e n t i f i c a c i ó n ,  c o m p r e n s i ó n  e  c o ñ e c e m e n t o  d e :  
 

 Números do 1 ao 100. 

 Preguntas e respostas sobre a idade . 

 Preguntas e respostas sobre a situación dos obxectos/persoas. 

 Textos orais sinxelos  relacionados cos temas tratados 

 Verbo To have got en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 Verbo To like en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 
Bloque2 «Produción de textos orais» 
 

 Participación en situacións reais ou simuladas de comunicación, dando 

respostas verbais e non verbais que supoñan unha elección entre pronomes 

persoais. 

Utilización oral de: 

 Números do 1 ao 50. 

 Preguntas e respostas sobre a idade . 

 Preguntas e respostas sobre a situación dos obxectos/persoas. 

 Textos orais sinxelos  relacionados cos temas tratados 

 Verbo To have got en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 Verbo To like en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 

Bloque3«Comprensión de textos escritos» 
 
Comprensión de textos escritos nos que se inclúan: 
 

 Números do 1 ao 100. 

 Preguntas e respostas sobre a idade . 



 Preguntas e respostas sobre a situación dos obxectos/persoas. 

 Textos orais sinxelos  relacionados cos temas tratados 

 Verbo To have got en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 Verbo To like en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 

Bloque4«Produción de textos escritos: expresión e interacción» 
 

 Escribir o vocabulario traballado. 

 Descrición escrita sobre o que gusta e non gusta. 

 Descricións sobre os obxectos e a súa situación. 

 Preparación de pequenos textos sobre o vocabulario traballado. 

 Respostas por escrito  a preguntas sobre unha audición. 

 Iniciación ao coñecemento e uso de estratexias básicas para producir textos 

nos que se traballe o Simple Present en preguntas e respostas a partir de 

modelos moi estruturados e con axuda. 

 Composición de textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e 

enunciados moi coñecidos oralmente para transmitir información, ou con 

intencións comunicativas propias da vida diaria. 

 

Bloque5«Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» 
 

LÉXICO 

 The school: classroom, gym, playground,…Desk, chair, cupboard, book,… 

 Partes dunha casa: bedroom, living room, … 

 Personal pronouns: I, you, he/she/it,… 

 Sports: tennis, football, volley,… 

 Números do 1 ao 100 

 Prendas de vestir: skirt, jacket, socks,… 

 Animais: mouse, snake, cat,… 

 Alimentos e bebidas: food, salad, pizza, burgers,… 

 Verbos to have got , to like… 

 



ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

 Does he/she like…? Yes, he/she does  /  No, he/she doesn´t. 

 Are you (a boy)? Yes, I am/No, I´m not. 

 Is (he/Tom…) wearing (a T-shirt/blue trousers)? Yes, he is/No, he isn´t. 

 I´m a  (princess/pirate). 

 Is (he/it) big? Yes, he/it is  /  No, he/it isn´t. 

 Has he got (curly hair/small eyes)? Yes, he has/No, he hasn´t. 

 Do you like (these trainers)? Yes, I do/No, I don´t. 

 I like…/I don´t like… He/she likes…/He/she doesn´t like… 

 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Festividades (Easter, Christmas, Halloween…) 

 Hábitos da vida cotiá en países de fala inglesa (horarios, comidas, costumes…) 

 

 

7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Os criterios para a avaliación establécense no seguinte recadro: 

PORCENTAXES CRITERIOS 

50% 50% PROBAS ESCRITAS 

 

 

50% 

10% PROBAS ORAIS 

10% CADERNO DO/A ALUMNO/A 

10% OBSERVACIÓN DIARIA 

10% COMPORTAMENTO NA AULA 

10% ACTITUDES DE CARA Á LINGUA 

 

 

 



8- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Os procedementos para a avaliación do alumnado estarán baseados 

fundamentalmente en: 

 Observación directa. 

 Análise das producións do alumnado. 

 Probas escritas. 

 

9.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 

Na actividade da aula empregarase unha metodoloxía dinámica e participativa, 

poñendo o acento no emprego da lingua oral. Empregaranse todo tipo de recursos 

materiais ao alcance do Centro: 

 Textos e outros materiais didácticos. 

 Audicións. 

 Cancións. 

 Ilustracións. 

 Revistas. 

 Debuxos. 

 Películas. 

 TICs. 

 Etc. 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Tentarase ofrecer unha atención individualizada ao alumnado segundo as súas 

necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe, propoñendo actividades de reforzo e/ou 

consolidación para dar resposta ás diversas situacións que xurdan na aula. 

 



10.1.- CRITERIOS E PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DE ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES. 

 Alumnos con pequenos problemas de aprendizaxe e/ou conduta  

  As adaptacións céntranse en:  

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe  

2. Metodoloxía máis personalizada  

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe  

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes  

5. Aumentar a atención orientadora  

 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaxe 

a) Para os mellor dotados: 

Facilitaranse contidos e material de ampliación. 

b) Para os peor dotados: 

Priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, 

diante da imposibilidade de lograr un progreso suficiente en contidos conceptuais. Hai 

que insistir nos contidos instrumentais ou de material considerados como tales. 

As adaptacións que se realicen para este alumnado serán significativas (supoñerán 

eliminación de contidos, obxectivos e os conseguintes criterios de avaliación referidos 

a aprendizaxes que poden considerarse básicas ou nucleares). 

Este/a alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os obxectivos 

xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Organizaranse para cada curso escolar e incluiranse na Programación Xeral Anual. 

 



12.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 

Está establecido segundo o horario do centro, un tempo de 20 minutos de duración 

despois do tempo de lecer, no cal o alumnado se adica á lectura. Por parte do 

profesorado de inglés, procurará proveer aos nenos e nenas de material motivador 

nesta lingua para a súa práctica de lectura. 

 

13.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs. 

Consideramos moi importante o achegamento das tecnoloxías da información e 

comunicación aos nenos como parte esencial para o seu desenvolvemento e a súa 

maduración autónoma no mundo actual. Por iso, nas nosas clases non faltarán nunca 

elementos tales como o computador, a Pizarra Dixital Interactiva ou a internet. É un 

dos nosos obxectivos que os nenos e nenas aprendan no manexo destas tecnoloxías, 

as consideren útiles e as empreguen e integren nas súas vidas co fin de facilitar o seu 

crecemento, chegando a seren seres máis autónomos e cidadáns activos da nosa 

sociedade. 

Estaremos en contacto co equipo de dinamización destas tecnoloxías e levaremos 

tamén a cabo as propostas que xurdan e se plasmen no plan de integración das TICs da 

PXA do centro. 

 

14.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Para a nosa programación tivemos en conta o chamado Plan Valora desenvolvido pola 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en conxunto con outras 

organizacións, nun intento de fomentar a educación en valores democráticos. 

É moi importante que tratemos temas transversais nas nosas leccións debido a que 

este é un modo de educar aos nosos alumnos/as en algúns temas importantes da nosa 

sociedade. 

De acordo con Claire Kramsch, o tratamento de temas transversais é un bo modo de 

crear unha esfera de interculturalidade dentro da aula, o cal implica a análise da 

cultura estranxeira en relación coa propia e o respecto polo que é diferente. 



Algúns dos temas transversais que traballaremos coa nosa programación son: 

 Educación cívica 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

 Educación vial 

 Educación para a saúde 

 Educación medioambiental 

 Educación para a paz 

 Educación para a convivencia 

 Educación pluricultural 

Ademais de ter en conta todo isto, levaranse a cabo aquelas directrices expresadas no 

plan de convivencia do centro, reflexadas na PXA do mesmo. 

 

15.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Non é sinxelo propoñer unha programación ideal que se adapte a cada neno e nena, e 

máis cando é tan grande a diversidade entre eles. Nas nosas aulas nunca atoparemos 

dous rapaces ou rapazas coas mesmas necesidades, inquietudes ou actitudes, por 

poñer un exemplo. Por isto, e como xa mencionamos con anterioridade, a nosa 

programación pretende ser o máis aberta posible, susceptible de ser modificada cando 

as circunstancias así o esixan. 

Para a detección destas necesidades debemos ter moi en conta e reflexionar acerca 

dos obxectivos que nos plantexamos e se son ou non son alcanzables co paso do curso. 

Tamén debemos recapacitar acerca da cantidade e dificultade dos contidos 

presentados e da súa utilidade dentro da vida real dos alumnos e alumnas. 

Con este afán de valorar a nosa propia programación incidiremos na observación 

sistemática do alumnado e do propio mestre na hora de poñela en práctica. Tamén, 

como xa dixemos á hora de mencionar os procedementos e técnicas de avaliación, 

teremos en conta os resultados da mesma para axustar todo o que sexa posible a 

programación e incluír os cambios precisos.  
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1.-  INTRODUCCIÓN.- 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito 

escolar, preparando aos alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente 

máis internacional, multicultural e multilingüe ao tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. 

O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do 

coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da 

Estratexia de Lisboa. Pola súa banda, o Consello de Europa no Marco de Referencia 

Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto 

para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes 

linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a elaboración da 

presente programación. 

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

O Decreto 105/2014 (DOG 09/09/2014) e a Orde de 23 de xullo de 2014 (DOG 

14/08/2014) establecen o Currículo de E. Primaria para a Comunidade Autónoma de 

Galicia, e definen algúns conceptos básicos que consideramos interesante achegar: 

 

2.1. CURRÍCULO. 

 

O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os 

criterios de avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, e a 

metodoloxía didáctica. 

Comprende: 

 

a)Obxectivos: son referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar 

ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e 

aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 

 



b)Competencias: son as capacidades para aplicar de maneira integrada os 

contidos propios  de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos. 

 

c)Contidos: son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e 

actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa 

educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, 

que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das 

ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

 

d)Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe 

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe 

lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se 

pretende conseguir en cada disciplina. 

 

e)Estándares de aprendizaxe avaliables: son especificacións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o 

que o alumno debe  saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben 

ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro 

alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

 

f)Metodoloxía didáctica: é o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de forma consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos suscitados. 

 

2.2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan: 



a)Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 

deacordo con elas, preparárense para o exercicio activo da cidadanía e respectar 

os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

b)Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 

c)Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 

conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

 

d)Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

e)Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

 

f)Adquiriren, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 

desenvolverse en situacións  cotiás. 

 

g)Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

 

h)Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 



i)Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a 

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e 

elaboren. 

 

j)Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 

k)Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

l)Coñecer e valorar os animais máis próximos a o ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

m)Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e 

de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

n)Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na 

prevención dos accidentes de tráfico. 

 

o)Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DA LINGUA INGLESA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

A aprendizaxe da área de lingua estranxeira debe contribuir, no 4º Curso de Primaria, 

ao desenvolvemento das seguintes competencias básicas: 



1ª. Comunicaciónlingüística(CCL). 

Utilizando a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita. 

2ª. Competenciamatemáticae competencias básicas en cienciae tecnoloxía(CMCT). 

Facilitando ferramentas para a adquisición da numeración e as formas xeométricas 

básicas. 

3ª. Competenciadixital(CD). 

Dispoñendo de habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar información. 

4ª.Aprenderaaprender(CAA). 

Desenvolvendo nos nenos/as destrezas,  estratexias e habilidades que lles servirán 

para a aprendizaxe posterior en todos os ámbitos de coñecemento como: a 

observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a 

reflexión no traballo, a capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e 

o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución 

das metas e logros, etc. 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais 

vinculados aos falantes destas, polo que se farán  constantes referencias a diferentes 

aspectos sociais. 

7ª. Concienciaeexpresións culturais (CCEC). 

Mediante a realización de diferentes traballos e manualidades creativas. 

 

4. BLOQUES EN QUE SE ESTRUCTURA AÁREA DE PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: 

INGLÉS. 

 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso 

as linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua 

expansión en que as relacións entre individuos,  países e organismos se fan cada 

vez  máis necesarias e frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades 

máis temperás, a educación teña entre os seus obxectivos principais dotar as 

cidadás e os cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento de competencias 



que lles permitan anticipar  adecuadamente nunha nova sociedade cada vez máis 

interdependente e global. A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha 

especial relevancia neste contexto, xa que a capacidade de comunicación 

lingüística eficaz é o primeiro chanzo para desenvolverse nun contexto 

multicultural e plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas define os 

niveis de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüística 

do alumnado en cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación 

primaria constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de linguas  estranxeiras e a base 

para que o alumnado, ao rematar a súa educación e formación escolar,  teña unhas 

competencias de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua 

estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso independente. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua 

estranxeira iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil,  co obxectivo 

de proporcionarlles aos nenos e ás nenas as primeiras experiencia no seu uso 

oral.  Así, este alumnado accede   á  educación primaria cunha certa experiencia e 

familiarización coa devandita lingua. Desde esta perspectiva, o currículo nesta 

etapa, aínda que inicialmente dá prioridade ás  actividade lingüísticas ou 

destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente a aprendizaxe das 

outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral e 

escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios 

destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación  da cidadanía na sociedade da 

información  non  pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento 

das  habilidades  lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para 

favorecer interactivamente tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado como a propia 

aprendizaxe do uso destas  tecnoloxías.  A  utilización das TIC posibilita o acceso a 

informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as destrezas orais 

e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía correcta 

e  estimula a aprendizaxe autónoma. 



O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda 

que se presentan separados para maior claridade, deben ser entendidos como 

inseparables na práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 

 

O  bloque 1 «Comprensiónde textos orais»  recolle  diversos  aspectos  da 

comprensión oral.  Nel  abórdanse estratexias comunicativas necesarias para 

comprender en contextos reais ou simulados e iniciar o camiño cara á adquisición 

e posterior desenvolvemento das estratexias de comprensión oral da lingua 

estranxeira. Nesta liña, considera, por unha parte, a activación dos coñecementos 

previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas, para comprender  o 

sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. Pola 

outra, establece variedade de contextos de comunicación, que deberán fornecer 

modelos lingüísticos igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico 

como no uso de expresións concretas en situacións coñecidas de interaccións 

verbais. Para conseguir este propósito, a utilización de recursos audiovisuais e das 

TIC é imprescindible. 

 

O bloque 2 «Produción de textos orais» aborda o desenvolvemento de 

habilidades de produción oral. A súa finalidade é dotar os alumnos e as alumnas 

de estratexias e destrezas comunicativas necesarias para interactuar en contextos 

reais ou simulados. Mediante a aprendizaxe dos contidos establecidos, o 

alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas básicas como falar de si mesmo/a, 

conseguir que os demais o atendan e entendan, pedir e dar a información que lle 

interesa tanto dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente escolar como en 

situacións propias doutros ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente,  o 

currículo ten en conta as  aprendizaxes necesarias para describir, explicar, relatar, 

dar razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar ou opinar cun  grao de dominio 

propio desta etapa. 

 

O bloque 3 «Comprensión de textos escritos» céntrase en aspectos da 

comprensión escrita. A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a 

descodificación do texto e lectura funcional, desenvólvense progresivamente nos 



distintos cursos para que o alumnado poida adquirir os coñecementos e 

habilidades que lle permitan un dominio progresivo da comprensión da lingua 

escrita. Faise fincapé en fomentar a afección pola lectura  como fonte de gozo,  

formación,  aprendizaxe,  fantasía e descubrimento doutros contornos e culturas. 

 

O bloque 4 «Produción de textos escritos: expresión e interacción» expón o 

desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do 

afianzamento da expresión oral. A complexidade da expresión escrita require 

unha conexión estreita co correspondente traballo na lingua oral da lingua 

estranxeira e nas outras linguas das cales incorporarán os procedementos básicos 

que dan coherencia, cohesión, adecuación e riqueza aos seus escritos. 

 

O bloque 5 «Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» enumera as 

funcións, nocións e elementos e estruturas lingüísticas que van posibilitar o uso 

reflexivo da lingua para comprender e interactuar  en diferentes  situacións  de 

comunicación. Igualmente, considéranse neste bloque elementos sociolingüísticos 

e culturais que condicionan as persoas falantes da lingua estranxeira e que 

informan doutras maneiras de ver, entender e apreciar o mundo. 

O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr unha 

competencia comunicativa integrada e alcanzar unha consciencia intercultural 

que lle permita comunicar con certa sintonía cultural. 

 

 

 

 
 
5.DISTRIBUCIÓN DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 



ÁREA: PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO: CUARTO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN CCC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 B 

 F 

 B1.1. Estratexias de comprensión:   
o Uso progresivo do contexto visual e non 

verbal e dos coñecementos previos, 
transferidos desde as linguas que coñece 
a linguaestranxeira, para a formulación de 
hipóteses sobre o que se vaiescoitar, 
sobre o tema ou a situación.  

o Interpretación das ideas principais 
expresadas en mensaxesorais de 
progresiva complexidade, como 
instruciónsouexplicacións e 
interacciónsoraisougravacións en soporte 
audiovisual e informático para extraer 
información global e dalgún detalle 
concreto.  

o Recoñecemento de léxico, formas e 
estruturas básicas orais propias da 
linguaestranxeira, para expresar funcións 
previamente utilizadas.  

o Asociación de palabras e expresións con 
elementos paraverbais (entoación, 
pausas, énfases…) e non verbais 
(expresión facial, xestos...).  

o Seguimento verbal e non verbal de 
mensaxesorais (instrucións e peticións)de 

 B1.1. Comprender a idea global e a 
información máis importante en 
textos oraismoi breves con estruturas 
simples e coñecidascun léxico de uso 
cotiá con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos 
presentes nassituacións 
comunicativas e conectados cos 
propios intereses e coas propias 
experiencias, articulados con 
claridade e lentamente, transmitidos 
de viva voz ou por a través de 
recursos multimedia que non 
distorsionen a mensaxe.  

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a 
información mais importante do 
texto.  

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos nos 
diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 PLEB1.1. Comprende o 
sentido global e a 
información mais 
importantes de textos orais, 
con estruturascoñecidas e 
léxico de uso cotiá 
procedentes de medios 
audiovisuaisou da Internet 
adecuados a súaidade.   

CCL 

 PLEB1.2. Comprende os 
puntos principais e recoñece 
palabras e 
expresiónscoñecidas en 
textos orais (contos, 
cancións e conversas) sobre 
temas familiares ou do seu 
interese e expresados con 
claridade e que conten con 
apoio visual.   

CCL 

 PLEB1.3. Identifica a 
información máis relevante 
en interacciónsoraisnas que 
participa que traten sobre 
temas familiares 
procedentes de diferentes 

CCL 
CAA 



progresiva complexidade en situacións 
comunicativas habituais dentro e fóra da 
aula.  

o Repetición, memorización comprensiva e 
observación de modelos correspondentes 
a rimas, cancións, dramatizacións... para a 
adquisición do léxico e expresiónscotiás 
da linguaestranxeira.  

o Desenvolvemento de actitudes e 
estratexias de cooperación e respecto en 
situacións de aprendizaxe compartida que 
faciliten interacciónsorais en grupo, 
seguindo modelos pautados, para a 
realización de tarefas na aula.  

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación: identificación progresiva de 
aspectos fonéticos, do ritmo e da entoación da 
linguaestranxeira como aspectos fundamentais 
para a comprensión de breves textos orais a 
través do xogo e da expresión corporal e 
musical. 

medios de comunicación e 
da Internet 

 PLEB1.4. Escoita 
atentamente en interaccións 
cara a cara, seninterromper 

CCL 
CSC 

 PLEB1.5. Interese e respecto 
polasintervenciónsoraisalleas 
en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e 
acentuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CSC 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 C 

 I 

 B2.1. Estratexias de produción:  
o Planificación:  

 Concibir a mensaxe con claridade e 
practicalo varias veces.  

o Execución:  
 Expresar a mensaxe con 

claridadeaxustándoseaos modelos.  
 Apoiarse nos coñecementos previos 

para participar activamente en 
situaciónsfuncionais de comunicación, 
seguindo modelos, adecuadas á idade 
do alumnado e aosseus intereses.. 

 Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos non verbais 
(xestos, expresiónsfaciais, posturas, 
contacto visual ou corporal).  

 Recoñecer e usar progresivamente 
léxico, formas e estruturas básicas 
oraismoi breves propias da 
linguaestranxeira, para expresar 
funcións previamente traballadas.  

 B2.1. Interactuar en 
situaciónsreaisou simuladas sinxelas 
de comunicación sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando 
expresións e frases coñecidas e de 
uso frecuente, normalmente 
illadasou enlazadas con conectores 
básicos (and/or/then).  

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situaciónsfuncionais 
de comunicación que requiran un 
intercambio directo de información 
en áreas de necesidade inmediata ou 
temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e empregando as 
convencións propias do proceso 
comunicativo.   

 B2.3. Valorar as linguasestranxeiras 
como instrumento de comunicación.  

 B2.4. Producir patróns sonoros, 

 PLEB2.1. Participa en 
situaciónsreaisou simuladas 
de comunicación breves e 
elementais, previamente 
preparadas e ensaiadas, 
sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa 
contorna inmediata, cunha 
pronuncia e entoación 
comprensibles 

CCL 
CSC 

 PLEB2.2. Pregunta e 
responde para dar/obter 
información en 
interacciónscotiás. 

CCL 

 PLEB2.3. Amosaunhaactitude 
de escoita atenta. 

CSC 



 Participar en interacciónsorais en 
situaciónsreaisou simuladas a través 
de respostasverbais e non verbais.  

 Producir textos oraiscotiás de índole 
diversa tendo en conta tanto 
elementos lingüísticos como 
extralingüísticos: utilizar xestosou 
recorrer a imaxes para axudar na 
comprensión de produciónsorais.  

 Participar activamente en intercambios 
lingüísticos oraissinxelos, previamente 
traballados en grupo, para expresar as 
necesidades de comunicación máis 
inmediatas.  

 Empregar a linguaestranxeira en 
situacións variadas de comunicación.  

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación:   
o Uso axeitado dos sons propios da 

linguaestranxeira: pronuncia de palabras 
e frases cotiás de forma comprensible. 

o Iniciación ás normas que regulan a 
interacción oral (quendas de palabra, 
volume de voz e ritmo axeitado).  

o Dominio moi progresivo de aspectos 
fonéticos básicos, de ritmo e entoación 
para a produción de textos breves orais a 
través do xogo e da expresión corporal e 

acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

 PLEB2.4.Reproduce 
comprensiblemente textos 
oraissinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas 
telefónicas 
oudramatizacións). 

CCL 
CSC 

 PLEB2.5. Manifesta interese 
e respecto polasapartacións 
do seuscompañeiros/as.   

CSC 

 PLEB2.8. Amosaunhaactitude 
positiva polo uso da 
linguaestranxeiranas 
diferentes situacións 
comunicativas. 

CCL 
CSC 

 PLEB2.9. Domina 
progresivamente aspectos 
fonéticos, do ritmo, da 
acentuación e da entoación 
da linguaestranxeira para a 
produción de textos orais 

CCL 



musical. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 B 

 F 

 B3.1. Estratexias de comprensión:  
o Activación dos coñecementos previos en 

relación átipoloxía e tema do texto que se 
vaitraballar.   

o Identificar elementos icónicos, títulos e 
facerunhaprimeira anticipación sobre o 
contido de textos escritos sinxelos 
adaptados ásúaidade.  

o Identificación de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e o 
contexto a través da linguaxe non verbal 
oucoapoio de ilustracións.  

o Identificación de textos sinxelos: regras 
de xogos, algunhasinstrucións, carteis da 
aula…  

o Recoñecer o léxico, formas e estruturas 
básicas escritas propias da 
linguaestranxeira, para expresar funcións 
previamente utilizadas.  

o Captación da idea global e identificación 
de elementos máis relevantes en textos 
escritos situaciónscotiás próximas á 
experiencia como invitacións, 

 B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e as 
ideas máis importantes en textos 
escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de forma 
oral e de interese para o alumnado, e 
conte con apoio visual en soporte 
papel oudixital.  

 B3.2. Coñecer as estratexias básicas 
máis adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, e as ideas principais 
en textos escritos sinxelos.  

 B3.3. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas que expresen 
pausas, exclamacións e 
interrogacións 

 PLEB3.1. Comprende frases 
simples escritas, 
relacionadas cos temas 
traballados previamente de 
forma oral. 

CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dun texto escrito 
sinxelo acompañado de 
apoio visual, acorde a 
súaidade procedente dos 
medios de comunicación 
adaptados a súa 
competencia lingüística. 

CCL 

 PLEB3.3. Amosa interese 
pola lectura 
nunhalinguaestranxeira. 

CCL 
CAA 

 PLB3.4. Selecciona contos, 
narraciónsououtro material 
escrito da biblioteca de aula 
para a súa lectura autónoma 
acordes a súaidade e 
intereses. 

CCL 
CSIEE 



felicitacións, notas, avisos, folletos..., con 
axuda de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos do contexto.  

o Lectura guiada e comprensión de 
diferentes textos sinxelos, en soporte 
papel e dixital, adaptados á competencia 
lingüística do alumnado, para utilizar 
información global e específica, no 
desenvolvementodunhatarefa, 
proxectoou para gozar da lectura.  

o Iniciación no uso do dicionario bilingüe e 
das tecnoloxías da información e da 
comunicación para ler (web, programas 
multimedia e correo electrónico). 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación elementais:  
o Recoñecemento dos signos de puntuación 

elementais.  
o Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresiónsoraiscoñecidas e 
establecemento de relacións analíticas 
grafía-son.  

o Recoñecemento de símbolos de uso 
frecuente: €, ₤ @. 

 PLB3.5. Iniciase 
progresivamente no uso 
autónomo de estratexias de 
comprensión lectora. 

CCL 
CAA 

 PLB3.6. Formula hipóteses 
sobre o texto a partir de 
elementos icónicos e títulos 
que o acompañan, e 
compróbaas. 

CCL 
CSIEE 

 PLEB3.7. Valora a lingua 
escrita como medio de 
comunicación.   

CCL 
CAA 

 PLEB3.9. Amosa interese por 
informarse, comunicarse e 
aprender a través dos textos 
escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CSIEE 



BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 F 

 I 

 B4.1. Estratexias de produción:  
o Planificación:  

 Seleccionar o tipo de texto que se vai 
producir: conto, notas, dramatizacións 
…  

 Iniciarse no uso do dicionario bilingüe 
e outrosmateriais de consulta en 
soporte papel oudixital adecuados á 
idade do alumnado.  

o Execución:  
 Producir a mensaxe escrita con 

claridade, utilizando expresións e 
frases coñecidas.  

 Compensar as carencias léxicas 
mediante o uso do dicionario visual do 
alumnado e de materias audiovisuais e 
multimedia para reproducir mensaxes 
escritas sinxelas.  

 Apoiarsenas palabras e frases 
coñecidas previamente en 
interacciónsorais e de lectura.  

 Seleccionar e empregar o léxico 
adecuado ao tema e usar algún 
recurso cohesivo para non repetir 
palabras.  

 Reelaborar informacións en ficheiros, 
libriños... textos escritos, moi breves e 

 B4.1. Escribir textos sinxelos propios, 
compostos de frases simples illadas, 
nunrexistro neutro, utilizando 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. Coñecer e aplicar 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 
frases curtas que utiliza 
normalmente aofalar, cunha 
ortografía aceptable.  

 B4.8. Iniciarse no uso das 
ferramentas informáticas para 
completar actividades preelaboradas 
polo persoal docente. 

 PLEB4.1. Escribe frases 
sinxelas relacionadas con 
temas da súa vida 
cotiátraballadas previamente 
de forma oral. 

CCL 

 PLEB4.2. Escribe conversas 
sinxelas, seguindo un modelo 
dado e respectando a 
estrutura gramatical 
coñecida. 

CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos 
sinxelos, organizados con 
coherencia na súa secuencia 
e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de 
situacións de relación 
interpersoal (invitacións, 
notas e avisos). 

CCL 

 PLEB4.4. Completa un 
formulario en liñacosseus 
datos persoais e dos e das 
demais (nome, apelido, 
idade...). 

CCL 

 PLEB4.5. Responde de forma 
escrita a preguntas sobre 
temas traballados en clase 
como, por exemplo, 

CCL 



pautados, afínsaosseus intereses, 
cunha intención comunicativa.  

 Reproducir a forma gráfica de certas 
palabras en situacións comunicativas, 
sen modelos dados, a través de 
hipótesesou tratando de recordar a 
súa forma.  

 Compoñer a partir de modelos, 
diferentes textos sinxelos, utilizando 
expresións e frases coñecidas 
oralmente, para transmitir 
información.  

 Utilizar a linguaestranxeira en 
mensaxes escritas como recordatorio 
visual e para á aprendizaxe de novas 
palabras e expresións (carteis para 
identificar os obxectos e os espazos da 
aula, calendario, normas de xogos, 
cartafol colectivo...).  

 Iniciarse no uso das tecnoloxías da 
información e a comunicación para 
producir textos e presentacións, 
recompilar e transmitir información.   

 B4.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación elementais:  
o Uso dos signos de puntuación máis 

básicos.  
o Uso de símbolos de uso frecuente: €, ₤.  

ondeestá un obxectoou un 
lugar, de que cor é un 
obxecto, que hora é, cales 
son os seus gustos ou se hai 
algo nun determinado lugar. 

 PLEB4.6. Escribe 
correspondencia persoal 
simple en soporte papel 
oudixitalfalando de si 
mesmo/a e da súa contorna 
inmediata. 

CCL 

 PLEB4.7. Produce textos 
escritos significativos,en 
soporte papel oudixital, de 
parella seguindo o modelo 
traballado. forma individual 
ou en 

CCL 
CSC 
CD 

 PLEB4.8. Utiliza de xeito 
guiado as TIC para a 
produción de textos sinxelos 

CCL 
CD 

 PLEB4.9. Presenta os seus 
textos con caligrafía clara e 
limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc. 

CAA 
CSIEE 

 PLEB4.10. Amosa interese 
por utilizar a 
linguaestranxeira escrita de 
forma correcta en 

CCL 
CAA 



o Asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos, 
expresiónsoraiscoñecidas e 
establecemento de relacións grafía-son. 

situaciónsvariadas 
atendendo á súa corrección 
ortográfica. 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 B 

 F 

 B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
o Valoración positiva das intervenciónsorais 

propias e alleas na linguaestranxeira 
como instrumento para comunicarse e 
coñeceroutras culturas.  

o Valoración da propia cultura a través do 
coñecemento e valoración doutras 
culturas, respecto e aceptación de ideas e 
costumes distintos.  

o Recoñecemento e aprendizaxe de formas 
básicas de relación social na 
linguaestranxeira.  

o Recoñecemento da realidade plurilingüe 
da propia contorna.  

 B5.2. Funcións comunicativas:  
o Establecemento de relaciónssociais: 

saudar, agradecer, despedirse, 
dirixirseaosdemais.   

o Realización de preguntas e 
respostassinxelas sobre aspectos 

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos para unha comprensión 
adecuada do texto oral e escrito.  

 B5.2. Amosarcuriosidadepolalingua e 
polasúa cultura.  

 B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente en situaciónsreaisou 
simuladas en contextos dirixidos.  

 B5.4. Obter e dar información 
persoal, sobre o seu contorno máis 
inmediato en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula.  

 B5.5. Expresar nocións básicas 
relativas a rutinas, tempo, 
vestimenta e prezo.  

 B5.6. Expresar e identificar 
localización de persoas, de obxectos 
e de lugares.  

 B5.7. Solicitar e comprender o 

 PLEB5.1. Identifica aspectos 
básicos da vida cotiá dos 
países onde se fala a 
linguaestranxeira (horarios, 
comidas, festividades...) e 
compáraoscos propios, 
amosandounhaactitude de 
apertura cara ao diferente. 

CCL 
CAA 
CSC 

 PLEB5.2. Amosacuriosidade 
por aprender a 
linguaestranxeira e a súa 
cultura. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.3. Inicia e remata as 
interaccións 
adecuadamente. 

CCL 
CAA 
CSC 

 PLEB5.4. Pregunta e 
responde de xeito 
comprensible en actividades 
de aprendizaxecotiás en 
distintos contextos. 

CCL 
CSC 



persoaisdunmesmo/a e dos e das demais. 
o Expresión da posesión dunmesmo/a 

edunhaterceirapersoa en afirmativa e 
negativa.  

o Expresión da información en afirmativa e 
negativa e formulación das 
correspondentes preguntas.  

o Realización de preguntas e 
respostassinxelas sobre os días da 
semana, os meses e o tempo atmosférico, 
a hora etc.  

o Descrición das rutinas diarias.  
o Realización de preguntas e 

respostassinxelas indicando a 
identificación e localización de persoas, 
de obxectos e de lugares...  

o Realización de preguntas e 
respostassinxelas en relación a 
operacións de compravenda.  

o Formulación de preguntas e 
respostassinxelas en relación ácantidade.  

o Realización de preguntas e 
respostassinxelas sobre os gustos e 
preferencias. 

o Realización de preguntas e respostas 

permiso, o acordo, a información, a 
preferencia, a axudaou o desexo, a 
capacidade entre outras. 

 B5.8. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel.   

 B5.9. Recoñecerestruturas sintácticas 
básicas e os seus significados 
asociados. 

  B5.10. Utilizar estruturas sintácticas 
de progresiva dificultade (p. e. 
enlazar frases sinxelas con 
conectores básicos como and, or, 
then).  

 B5.10. Mostrar un control sobre un 
conxunto de 
estruturasgramaticaissinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro 
dun repertorio memorizado.  

 B5.11. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula oufóra dela.  

 B5.12. Comparar aspectos 

 PLEB5.5. Expresa, identifica e 
distingue os tramos horarios 
e as rutinas do día, prezos, 
vestimentas… 

CCL 

 PLEB5.6. Pregunta e 
responde de xeito 
comprensible sobre a 
localización (obxectos, 
espazos, seres vivos …). 

CCL 
CSC 

 PLEB5.7. Pregunta e 
responde de xeito 
comprensible sobre o 
permiso, o acordo, a 
preferencia, desexoou a 
capacidade. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.8. Estrutura 
adecuadamente os 
elementos das oracións, 
mantén a concordancia de 
número e usa correctamente 
os nexos básicos. 

CCL 

 PLEB5.9. Diferenza preguntas 
e respostasmoi simples, así 
como as que achegan 
información. 

CCL 



sobre a habilidade.  
o Expresión de habilidades e capacidades 

en afirmativo e negativo.  
o Formulación de preguntas e respostas 

sobre a vestimenta.  
o Descrición de persoas, plantas e animais.   
o Expresión básica de desexos.  
o Formulación de preguntas sobre o 

desexo.  
o Expresión de instrucións.  
o Preguntas e respostas sobre petición e 

ofrecemento de axuda. 

 B1.4. Estruturas sintáctico- discursivas:  
o Saúdos, agradecemento, despedidas... 

(Hi, See you, How are you? I´m fine, 
thanks…).   

o Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais, como nome, idade, estado de 
ánimo, comida favorita... (What’s your 
name? My name is, How old are you?, 
I’m, I´m (bored), What´s your favourite 
(sport)? My favourite (sport) is..., (What´s 
his/her favourite (subjectt)? His/her 
favourite (subject) is...).  

o Expresión de posesión en primeira e 
terceirapersoa e formulación da pregunta 
correspondente e resposta afirmativa e 
negativa.  

lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na 
súaaprendizaxe e lograr unha 
competenciaintegrada a través de 
produciónsaudiovisuaisou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…).   

 B5.13. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situaciónscotiás e temas 
habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias, intereses e 
próximos ásúaidade. 

 PLEB5.10. Memoriza rutinas 
lingüísticas para 
desenvolverse 
nasinteracciónshabituais. 

CCL 
CAA 

 PLEB5.12. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das 
linguas que coñece para 
mellorar na súaaprendizaxe 
e lograr unha competencia 
integrada a través de 
produciónsaudiovisuaisou 
multimedia e de 
manifestacións artísticas. 

CCL 
CAA 

 PLEB5.13. Comprende e usa 
adecuadamente o 
vocabulario necesario para 
participar nasinteraccións de 
aula oufóra da aula, ler 
textos próximos ásúaidade e 
escribir con léxico traballado 
previamente. 

CCL 
CAA 



o Expresión da información (I´ve/I haven´t 
got (English) on (Friday), Have you got 
(PE) on (Tuesday)? Yes, I´ve/No I haven´t).  

o Preguntas e respostas sobre os días da 
semana, meses, o tempo atmosférico e a 
hora (What time isit ?, It´s (half) past 
(one)...).  

o Descrición das rutinasdiarias (I (get up) (at 
eight o clock) on (Monday)).  

o Preguntas e respostassobreobxectos do 
seuinterese (Where is it?, It´s 
in/on/under/next to).  

o Expresión de cantidade: contar desde 1 a 
100.  

o Preguntas e respostassinxelassobre o 
prezo (How much is it? It´s (one) pound 
and (fifty) cents.  

o Preguntas e respostassinxelas sobre a 
cantidade de obxectosoupersoas 
(Howmany… are there?).  

o Preguntas e respostassobre o gusto 
enprimeirapersoa (Do you like (cheese)?, 
Yes, I do/ No, I don´t).  

o Expresión do gusto en primeirapersoa en 
afirmativa e negativa (I like (salad), I 
don´tlike (chips)).  

o Realización de preguntas e respostas 
sobre habilidade (Can you (swim)?, Yes, I 



can; No I can´t).  
o Expresión de habilidadesenafirmativo e 

negativo (I can (play the piano), I can´t 
(play the trumpet).  

o Identificación das pezas de roupa (I´m 
wearing, he/she´s wearing).  

o Preguntas e respostassobre a vestimenta 
(What´s she/he wearing?, Who´s wearing 
(shoes)?).  

o Expresión de desexos (I want to (make a 
cake). 

o Preguntassobre o desexo (Do you want to 
(play basketball?)).  

o Expresión de instrucións (Touchyour 
(legs), Listen, please…).  

o Realización de preguntas e respostas 
curtas (What´sthis?, It´s…).  

o Preguntas e respostas sobre petición e 
axuda (Can I have (pasta), please?).  

 B5.3. Léxico oral de alta frecuencia (recepción 
e recepción) relativo a posesiónspersoais, a 
cores, números ata o 100, preposicións, días da 
semana, roupa, materiais escolares, a hora, 
adxectivos para describir persoas, lugares e 
obxectos, partes do corpo e a cara, deportes, 
equipamento deportivo, actividades ao aire 
libre, comida, moedas (euros, cents, pounds, 
pence), estado e sentimentos, tempo 



atmosférico, días da semana, meses, estacións 
do ano, accións (rutina diaria...), instrumentos 
musicais, materiais, animais, partes do corpo e 
da cara e partes da casa. 



6.- INDICADORES DE LOGRO. 

Os indicadores de logro mínimos para que un alumno sexa avaliado positivamente son 

os seguintes: 

B loque1«Comprensión de  texto orais»  
 
I d e n t i f i c a c i ó n ,  c o m p r e n s i ó n  e  c o ñ e c e m e n t o  d e :  
 

 Números do 50-100. 

 Textos orais sinxelos  relacionados cos temas tratados 

 Produción de textos orais sinxelos  relacionados cos temas tratados 

 Preguntas e descricións sobre a apariencia física das persoas ou sobre como 

son os obxectos. 

 Utilización do verbo Can en situacións reais ou ficticias de comunicación. 

(afirmativa, negativa e interrogativa). 

 Utilización do verbo To have got en situacións reais ou ficticias de 

comunicación. (afirmativa, negativa e interrogativa). 

 Utilización do verbo To like en situacións reais ou ficticias de comunicación. 

(afirmativa, negativa e interrogativa). 

 Utilización de There is/There are en situacións reais ou ficticias de 

comunicación. (afirmativa, negativa e interrogativa). 

 

Bloque2«Produción de textos orais» 
 

Participación en situacións reais ou simuladas de comunicación, dando 

respostas verbais e non verbais que supoñan unha elección entre pronomes 

persoais. 

Utilización oral de: 

 Números do 50-100. 

 Textos orais sinxelos  relacionados cos temas tratados 

 Verbo To have got en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 Verbo To like en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 Verbo can en situacións reais ou ficticias de comunicación. 



 There is/There are en situacións reais ou ficticias de comunicación. 

Preguntas e descricións sobre a apariencia física das persoas ou sobre como 

son os obxectos. 

 

Bloque3«Comprensión de textos escritos» 
 
Comprensión de textos escritos nos que se inclúan: 

 Números do 50-100. 

 Textos escritos sinxelos  relacionados cos temas tratados 

 Verbo To have got en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 Verbo To like en situacións reais ou ficticias de comunicación.  

 Verbo can en situacións reais ou ficticias de comunicación. 

 There is/There are en situacións reais ou ficticias de comunicación. 

Asociación de grafía, pronunciación e significado de preposicións de lugar  a 

partir de modelos escritos e de expresións orais coñecidas. 

 
Bloque4«Produción de textos escritos: expresión e interacción» 
 

 Escribir o vocabulario traballado. 

 Preparación de pequenos textos sobre o vocabulario traballado. 

 Respostas por escrito  a preguntas sobre unha audición. 

 Iniciación ao coñecemento e uso de estratexias básicas para producir textos 

nos que se traballe o Present Simple en preguntas e respostas a partir de 

modelos moi estruturados e con axuda. 

 Composición de textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e 

enunciados moi coñecidos oralmente para transmitir información, ou con 

intencións comunicativas propias da vida diaria. 

 Preguntas por escrito sobre os obxectos. 

 Preparación de pequenos textos sobre o vocabulario traballado. 

 Asociación de grafía, pronunciación e significado para a identificación e 

utilización dos adxectivos descritivos. 

 Asociación de grafía, pronunciación e significado de preposicións de lugar  a 

partir de modelos escritos e de expresións orais coñecidas. 



 

Bloque5«Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» 
 

LÉXICO 

 Living room: lamp, sofa, chair, television,… 

 Posesivos: my, your, his… 

 Sports 

 Números do 50ao 100. 

 Prendas de vestir: skirt, jacket, socks,… 

 Wild animals. 

 Alimentos e bebidas: food, salad, pizza, burgers,… 

 Verbos to have got , to like… 

 

ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

 I can… but I can´t… 

 Can you (play football)? Yes, I can/ No, I can´t. 

 Do you want..(a pencil)?  Yes, I do/No, I don´t.   

 Do you want ( an ice-cream)? Yes, I do / No, I don´t. 

 I want …(bluejeans). 

 Is there/Are there…(a rock/rocks)?  Yes, there is/No there isn´t   /   Yes, there 

are/No there aren´t. 

 Where is…(the mouse)? It´s… (behindthetree) 

 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Festividades (Easter, Christmas, Halloween…) 

 Hábitos da vida cotiá en países de fala inglesa (horarios, comidas, costumes…) 

 

7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Os criterios para a avaliación establécense no seguinte recadro: 



 

PORCENTAXES CRITERIOS 

50% 50% PROBAS ESCRITAS 

 

 

50% 

10% PROBAS ORAIS 

10% CADERNO DO/A ALUMNO/A 

10% OBSERVACIÓN DIARIA 

10% COMPORTAMENTO NA AULA 

10% ACTITUDES DE CARA Á LINGUA 

 

8- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Os procedementos para a avaliación do alumnado estarán baseados 

fundamentalmente en: 

 Observación directa. 

 Análise das producións do alumnado. 

 Probas escritas. 

 

9.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 

 Na actividade da aula empregarase unha metodoloxía dinámica e participativa, 

poñendo o acento no emprego da lingua oral. Empregaranse todo tipo de recursos materiais 

ao alcance do Centro: 

 Textos e outros materiais didácticos. 

 Audicións. 

 Cancións. 

 Ilustracións. 

 Revistas. 

 Debuxos. 

 Películas. 



 TICs. 

 Etc. 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 Tentarase ofrecer unha atención individualizada ao alumnado segundo as súas 

necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe, propoñendo actividades de reforzo e/ou 

consolidación para dar resposta ás diversas situacións que xurdan na aula. 

 

10.1.- CRITERIOS E PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DE ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES. 

 Alumnos con pequenos problemas de aprendizaxe e/ou conduta  

  As adaptacións céntranse en:  

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe  

2. Metodoloxía máis personalizada  

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe  

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes  

5. Aumentar a atención orientadora  

 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaxe 

a) Para os mellor dotados: 

 Facilitaranse contidos e material de ampliación. 

b) Para os peor dotados: 

 Priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a 

integración social, diante da imposibilidade de lograr un progreso suficiente en 

contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou de material 

considerados como tales. 



 As adaptacións que se realicen para este alumnado serán significativas 

(supoñerán eliminación de contidos, obxectivos e os conseguintes criterios de 

avaliación referidos a aprendizaxes que poden considerarse básicas ou nucleares). 

 Este/a alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os 

obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e 

actividades. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 Organizaranse para cada curso escolar e incluiranse na Programación Xeral 

Anual. 

 

12.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 

Está establecido segundo o horario do centro, un tempo de 20 minutos de duración 

despois do tempo de lecer, no cal o alumnado se adica á lectura. Por parte do 

profesorado de inglés, procurarase proveer aos nenos e nenas de material motivador 

nesta lingua para a súa práctica de lectura. 

 

13.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs. 

Consideramos moi importante o achegamento das tecnoloxías da información e 

comunicación aos nenos como parte esencial para o seu desenvolvemento e a súa 

maduración autónoma no mundo actual. Por iso, nas nosas clases non faltarán nunca 

elementos tales como o computador, a Pizarra Dixital Interactiva ou a internet. É un 

dos noso obxectivos que os nenos e nenas aprendan no manexo destas tecnoloxías, as 

consideren útiles e as empreguen e integren nas súas vidas co fin de facilitar o seu 

crecemento, chegando a seren seres máis autónomos e cidadáns activos da nosa 

sociedade. 



Estaremos en contacto co equipo de dinamización destas tecnoloxías e levaremos 

tamén a cabo as propostas que xurdan e se plasmen no plan de integración das TICs da 

PXA do centro. 

 

14.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Para a nosa programación tivemos en conta o chamado Plan Valora desenvolvido pola 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en conxunto con outras 

organizacións, nun intento de fomentar a educación en valores democráticos. 

É moi importante que tratemos temas transversais nas nosas leccións debido a que 

este é un modo de educar aos nosos alumnos/as en algúns temas importantes da nosa 

sociedade. 

De acordo con ClaireKramsch, o tratamento de temas transversais é un bo modo de 

crear unha esfera de interculturalidade dentro da aula, o cal implica a análise da 

cultura estranxeira en relación coa propia e o respecto polo que é diferente. 

Algúns dos temas transversais que traballaremos coa nosa programación son: 

 Educación cívica 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

 Educación vial 

 Educación para a saúde 

 Educación medioambiental 

 Educación para a paz 

 Educación para a convivencia 

 Educación pluricultural 

Ademais de ter en conta todo isto, levaranse a cabo aquelas directrices expresadas no 

plan de convivencia do centro, reflexadas na PXA do mesmo. 

 

15.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Non é sinxelo propoñer unha programación ideal que se adapte a cada neno e nena, e 

máis cando é tan grande a diversidade entre eles. Nas nosas aulas nunca atoparemos 

dous rapaces ou rapazas coas mesmas necesidades, inquietudes ou actitudes, por 

poñer un exemplo. Por isto, e como xa mencionamos con anterioridade, a nosa 



programación pretende ser o máis aberta posible, susceptible de ser modificada cando 

as circunstancias así o esixan. 

Para a detección destas necesidades debemos ter moi en conta e reflexionar acerca 

dos obxectivos que nos plantexamos e se son ou non son alcanzables co paso do curso. 

Tamén debemos recapacitar acerca da cantidade e dificultade dos contidos 

presentados e da súa utilidade dentro da vida real dos alumnos e alumnas. 

Con este afán de valorar a nosa propia programación incidiremos na observación 

sistemática do alumnado e do propio mestre na hora de poñela en práctica. Tamén, 

como xa dixemos á hora de mencionar os procedementos e técnicas de avaliación, 

teremos en conta os resultados da mesma para axustar todo o que sexa posible a 

programación e incluír os cambios precisos. 
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1.-  INTRODUCCIÓN.- 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito 

escolar, preparando aos alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente 

máis internacional, multicultural e multilingüe ao tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. 

O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do 

coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da 

Estratexia de Lisboa. Pola súa banda, o Consello de Europa no Marco de Referencia 

Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto 

para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes 

linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a elaboración da 

presente programación. 

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

O Decreto 105/2014 (DOG 09/09/2014) e a Orde de 23 de xullo de 2014 (DOG 

14/08/2014) establecen o Currículo de E. Primaria para a Comunidade Autónoma de 

Galicia, e definen algúns conceptos básicos que consideramos interesante achegar: 

 

2.1. CURRÍCULO. 

 

O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os 

criterios de avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, e a 

metodoloxía didáctica. 

Comprende: 

 

a)Obxectivos: son referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar 

ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e 

aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 

 



b)Competencias: son as capacidades para aplicar de maneira integrada os 

contidos propios  de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos. 

 

c)Contidos: son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e 

actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa 

educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, 

que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das 

ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

 

d)Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe 

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe 

lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se 

pretende conseguir en cada disciplina. 

 

e)Estándares de aprendizaxe avaliables: son especificacións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o 

que o alumno debe  saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben 

ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro 

alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

 

f)Metodoloxía didáctica: é o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de forma consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos suscitados. 

 

2.2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan: 



 

a)Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 

deacordo con elas, preparárense para o exercicio activo da cidadanía e respectar 

os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

b)Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 

c)Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 

conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

 

d)Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

e)Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

 

f)Adquiriren, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 

desenvolverse en situacións  cotiás. 

 

g)Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

 

h)Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 



vinculados con Galicia. 

 

i)Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a 

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e 

elaboren. 

 

j)Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 

k)Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

l)Coñecer e valorar os animais máis próximos a o ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

m)Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e 

de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

n)Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na 

prevención dos accidentes de tráfico. 

 

o)Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

 

 

 



3.- CONTRIBUCIÓN DA LINGUA INGLESA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

A aprendizaxe da área de lingua estranxeira debe contribuir, no 5º Curso de Primaria, 

ao desenvolvemento das seguintes competencias básicas: 

 

1ª. Comunicaciónlingüística(CCL). 

Utilizando a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita. 

 

2ª. Competenciamatemáticae competencias básicas en cienciae tecnoloxía(CMCT). 

Facilitando ferramentas para a adquisición da numeración e as formas xeométricas 

básicas. 

 

3ª. Competenciadixital(CD). 

Dispoñendo de habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar información. 

 

4ª.Aprenderaaprender(CAA). 

Desenvolvendo nos nenos/as destrezas,  estratexias e habilidades que lles servirán 

para a aprendizaxe posterior en todos os ámbitos de coñecemento como: a 

observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a 

reflexión no traballo, a capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e 

o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución 

das metas e logros, etc. 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais 

vinculados aos falantes destas, polo que se farán  constantes referencias a diferentes 

aspectos sociais. 

 

7ª. Concienciaeexpresións culturais (CCEC). 

Mediante a realización de diferentes traballos e manualidades creativas. 

 



4. BLOQUES EN QUE SE ESTRUCTURA AÁREA DE PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: 

INGLÉS. 

 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso 

as linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua 

expansión en que as relacións entre individuos,  países e organismos se fan cada 

vez  máis necesarias e frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades 

máis temperás, a educación teña entre os seus obxectivos principais dotar as 

cidadás e os cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento de competencias 

que lles permitan anticipar  adecuadamente nunha nova sociedade cada vez máis 

interdependente e global. A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha 

especial relevancia neste contexto, xa que a capacidade de comunicación 

lingüística eficaz é o primeiro chanzo para desenvolverse nun contexto 

multicultural e plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas define os 

niveis de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüística 

do alumnado en cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación 

primaria constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de linguas  estranxeiras e a base 

para que o alumnado, ao rematar a súa educación e formación escolar,  teña unhas 

competencias de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua 

estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso independente. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua 

estranxeira iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil,  co obxectivo 

de proporcionarlles aos nenos e ás nenas as primeiras experiencia no seu uso 

oral.  Así, este alumnado accede   á  educación primaria cunha certa experiencia e 

familiarización coa devandita lingua. Desde esta perspectiva, o currículo nesta 

etapa, aínda que inicialmente dá prioridade ás  actividade lingüísticas ou 

destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente a aprendizaxe das 

outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral e 

escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios 

destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación  da cidadanía na sociedade da 



información  non  pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento 

das  habilidades  lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para 

favorecer interactivamente tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado como a propia 

aprendizaxe do uso destas  tecnoloxías.  A  utilización das TIC posibilita o acceso a 

informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as destrezas orais 

e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía correcta 

e  estimula a aprendizaxe autónoma. 

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda 

que se presentan separados para maior claridade, deben ser entendidos como 

inseparables na práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 

 

O  bloque 1 «Comprensiónde textos orais»  recolle  diversos  aspectos  da 

comprensión oral.  Nel  abórdanse estratexias comunicativas necesarias para 

comprender en contextos reais ou simulados e iniciar o camiño cara á adquisición 

e posterior desenvolvemento das estratexias de comprensión oral da lingua 

estranxeira. Nesta liña, considera, por unha parte, a activación dos coñecementos 

previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas, para comprender  o 

sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. Pola 

outra, establece variedade de contextos de comunicación, que deberán fornecer 

modelos lingüísticos igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico 

como no uso de expresións concretas en situacións coñecidas de interaccións 

verbais. Para conseguir este propósito, a utilización de recursos audiovisuais e das 

TIC é imprescindible. 

 

O bloque 2 «Produción de textos orais» aborda o desenvolvemento de 

habilidades de produción oral. A súa finalidade é dotar os alumnos e as alumnas 

de estratexias e destrezas comunicativas necesarias para interactuar en contextos 

reais ou simulados. Mediante a aprendizaxe dos contidos establecidos, o 

alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas básicas como falar de si mesmo/a, 

conseguir que os demais o atendan e entendan, pedir e dar a información que lle 



interesa tanto dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente escolar como en 

situacións propias doutros ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente,  o 

currículo ten en conta as  aprendizaxes necesarias para describir, explicar, relatar, 

dar razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar ou opinar cun  grao de dominio 

propio desta etapa. 

 

O bloque 3 «Comprensión de textos escritos» céntrase en aspectos da 

comprensión escrita. A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a 

descodificación do texto e lectura funcional, desenvólvense progresivamente nos 

distintos cursos para que o alumnado poida adquirir os coñecementos e 

habilidades que lle permitan un dominio progresivo da comprensión da lingua 

escrita. Faise fincapé en fomentar a afección pola lectura  como fonte de gozo,  

formación,  aprendizaxe,  fantasía e descubrimento doutros contornos e culturas. 

 

O bloque 4 «Produción de textos escritos: expresión e interacción» expón o 

desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do 

afianzamento da expresión oral. A complexidade da expresión escrita require 

unha conexión estreita co correspondente traballo na lingua oral da lingua 

estranxeira e nas outras linguas das cales incorporarán os procedementos básicos 

que dan coherencia, cohesión, adecuación e riqueza aos seus escritos. 

 

O bloque 5 «Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» enumera as 

funcións, nocións e elementos e estruturas lingüísticas que van posibilitar o uso 

reflexivo da lingua para comprender e interactuar  en diferentes  situacións  de 

comunicación. Igualmente, considéranse neste bloque elementos sociolingüísticos 

e culturais que condicionan as persoas falantes da lingua estranxeira e que 

informan doutras maneiras de ver, entender e apreciar o mundo. 

O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr unha 

competencia comunicativa integrada e alcanzar unha consciencia intercultural 

que lle permita comunicar con certa sintonía cultural. 

 



5.DISTRIBUCIÓN DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 



ÁREA: PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO: QUINTO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN CCC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 B 

 F 

 B1.1. Estratexias de comprensión:   
o Uso do contexto visual e non verbal e dos 

coñecementos previos para a formulación 
de hipóteses sobre o que se vai escoitar, 
sobre o tema ou a situación, transferidos 
desde as linguas que coñece á lingua 
estranxeira.  

o Identificación da tipoloxía de textos 
emitidos en diferentes situacións de 
comunicación (rima, canción, exposición, 
descrición, diálogo...), adaptando a 
comprensión ao mesmo.  

o Interpretación das ideas principais 
expresadas en mensaxes orais de 
progresiva complexidade, como 
instrucións ou explicacións e interaccións 
orais ou gravacións en soporte 
audiovisual e informático para extraer 
información global ou dalgún detalle 
concreto. 

o Repetición, memorización comprensiva e 
observación de modelos para a 
adquisición do léxico, rutinas e expresións 
cotiás da lingua estranxeira.  

o Identificación de informacións específicas 

 B1.1. Comprender a idea global e a 
información máis importante en 
textos orais moi breves, con 
estruturas simples e coñecidas cun 
léxico de uso moi frecuente e 
conectados cos propios intereses e 
coas propias experiencias do 
alumnado, articulados con claridade 
e transmitidos de viva voz ou por 
soportes multimedia que non 
distorsionen a mensaxe.  

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral e a 
información mais importante do 
texto.  

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos nos diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa. 

 PLEB1.1. Comprende o 
sentido global e a 
información máis importante 
de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico 
de uso cotiá adecuados á súa 
idade, procedentes de 
medios audiovisuais ou da 
Internet.   

CCL 

 PLEB1.2. Comprende os 
puntos principais e recoñece 
palabras e expresións 
coñecidas en textos orais 
(xogos de ordenador, 
peticións, instrucións) sobre 
temas do seu interese, 
expresados con claridade e 
que conten con apoio visual 
en soporte papel ou dixital 

CCL 

 PLEB1.3. Identifica a 
información máis relevante 
en interaccións orais nas que 
participa que traten sobre 
temas familiares 
procedentes de diferentes 

CCL 
CAA 
CD 



en textos orais variados emitidos en 
diferentes situacións de comunicación.  

o Seguimento verbal e non verbal de 
mensaxes orais de progresiva 
complexidade en situacións 
comunicativas habituais dentro e fóra da 
aula.  

o Desenvolvemento de actitudes e 
estratexias de cooperación e respecto en 
situacións de aprendizaxe compartida que 
faciliten interaccións orais en grupo para 
a realización de tarefas na aula.  

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación 
e acentuación básica: identificación progresiva 
de aspectos fonéticos, do ritmo, da entoación e 
da acentuación básica da lingua estranxeira 
como aspectos fundamentais para a 
comprensión de breves textos orais. 

medios de comunicación e 
da Internet. 

 PLEB1.4. Escoita 
atentamente en interaccións 
cara a cara, sen interromper 

CCL 
CSC 

 PLEB1.5. Amosa interese e 
respecto polas intervencións 
orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, 
entoación e acentuación. 

CCL 
CSC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 C 

 I 

 B2.1. Estratexias de produción:  
o Planificación:  

 Concibir a mensaxe con claridade e 
practicala varias veces, distinguindo a 
súa idea ou ideas principais e a súa 
estrutura básica.  

 Iniciarse na adecuación do texto á 
persoa destinataria, contexto e canle, 
aplicando a estrutura de discurso 

 B2.1. Interactuar en situacións reais 
ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas dos seu 
interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando 
expresións e frases feitas de uso 
frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos 
(and/or/then/but).  

 PLEB2.1. Participa de forma 
activa en situacións reais ou 
simuladas de comunicación, 
previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas do 
seu interese, sobre persoas 
da súa contorna inmediata, 
cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

CCL 



adecuados a cada caso.  
o Execución:  

 Expresarse oralmente en situacións 
reais ou simuladas con progresiva 
autonomía, eficacia e complexidade 
das expresións utilizadas.  

 Apoiarse nos coñecementos previos, 
sobre o tema ou a situación 
transferidos desde as linguas que 
coñece á lingua estranxeira, para 
participar activamente en situacións 
funcionais, previamente preparadas e 
ensaiadas, de comunicación adecuadas 
á idade do alumnado e aos seus 
intereses.  

 Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos non verbais 
(xestos, expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal).  

 Recoñecer e usar léxico, formas e 
estruturas básicas orais coñecidas e 
propias da lingua estranxeira, para 
expresar funcións previamente 
traballadas.  

 Manter conversas cotiás e familiares 
sobre temas coñecidos en situacións 
de comunicación predicibles.  

 Participar en interaccións orais en 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcionais 
de comunicación que requiran un 
intercambio directo de información 
en áreas de necesidade inmediata ou 
temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e empregando as 
convencións propias do proceso 
comunicativo.  

 B2.3. Valorar a lingua estranxeiras 
como instrumento de comunicación.  

 B2.4. Producir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

 PLEB2.2. Pregunta e 
responde para dar/obter 
información en interaccións 
cotiás habituais. 

CSC 

 PLEB2.3. Amosa unha 
actitude de escoita atenta. 

CCL 
CSC 

 PLEB2.4. Produce textos 
orais propios, sinxelos e 
breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas, 
dramatizacións) utilizando 
distintos soportes 
multimedia. 

CCL 
CD 
CSC 

 PLEB2.5. Recorda as ideas 
principais dun texto 
escoitado e fai un resumo 
breve sobre o mesmo. 

CCL 

 PLEB2.6. Manifesta interese 
e respecto polas opinións do 
seus compañeiros/as. 

CCL 
CSC 

 PLEB2.7. Recoñece a 
diversidade lingüística da súa 
contorna como elemento 

CCL 



situacións reais ou simuladas a través 
de respostas verbais e non verbais que 
esixan elección entre un repertorio 
limitado de posibilidades, en contextos 
progresivamente menos dirixidos.  

 Producir textos orais cotiáns de índole 
diversa tendo en conta tanto 
elementos lingüísticos como 
extralingüísticos, dicindo ou lendo en 
voz alta para toda a clase textos breves 
de realización propia.  

 Participar activamente en intercambios 
lingüísticos orais breves, previamente 
traballados en grupo, para expresar as 
necesidades de comunicación máis 
inmediatas.  

 Empregar a lingua estranxeira en 
situacións variadas de comunicación.  

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación 
e de acentuación básica:   
o Uso progresivo das normas que regulan a 

interacción oral.  
o Pronuncia comprensible, ritmo, entoación 

e acentuación adecuados, tanto na 
interacción e expresión oral como na 
recitación, dramatización ou lectura en 
voz alta.  

o Dominio progresivo de aspectos fonéticos 

enriquecedor. 

 PLEB2.8. Comeza a utilizar 
correctamente e 
progresivamente aspectos 
fonéticos básicos, do ritmo, 
da acentuación e da 
entoación da lingua 
estranxeira para a produción 
de textos orais 
comprensibles. 

CCL 
CAA 



básicos, de ritmo e entoación para a 
produción de textos breves orais, a través 
do xogo e da expresión corporal e 
musical. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 B 

 F 

 B3.1. Estratexias de comprensión:  
o Activación dos coñecementos previos en 

relación á tipoloxía e tema do texto que 
se vai traballar e formulación de 
hipóteses sobre o seu contido e contexto.  

o Identificar elementos icónicos, títulos e 
facer unha primeira anticipación e 
hipótese sobre o contido de textos 
escritos breves do seu interese e 
adaptados á súa idade.  

o Deducir o significado de palabras e 
expresións non coñecidas de palabras 
clave do texto, relacionadas cos e coas 
personaxes e co contexto a través da 
linguaxe non verbal ou co apoio de 
ilustracións.  

o Recoñecer textos breves, propios ou 

 B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos escritos 
sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e cun léxico 
cotián de interese para o alumnado e 
que conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital.  

 B3.2. Recoñecer as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e as 
ideas principais en textos escritos 
sinxelos.  

 B3.3. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas que expresen 
pausas, exclamacións e 

 PLEB3.1. Comprende 
información básica escrita en 
notas, tendas e medios de 
transporte, relacionadas cos 
temas traballados 
previamente de forma oral. 

CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dun texto escrito 
sinxelo, con apoio visual, 
procedente dos medios de 
comunicación adaptados á 
súa competencia lingüística e 
acorde coa súa idade.   

CCL 
CD 

 PLEB3.4. Emprega algunhas 
estratexias básicas para a 
comprensión lectora.   

CCL 
CAA 



alleos de situacións cotiás próximas á súa 
experiencia como invitacións, 
felicitacións, notas, carteis...  

o Recoñecer o léxico, formas e estruturas 
breves escritas propias da lingua 
estranxeira, para expresar funcións 
previamente utilizadas.  

o Captación da idea global e identificación 
de elementos específicos en textos 
escritos situacións cotiás próximas á 
experiencia, con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto.  

o Lectura menos guiada e comprensión de 
diferentes textos sinxelos, en soporte 
papel e dixital, adaptados á competencia 
lingüística do alumnado, para utilizar 
información global e específica, no 
desenvolvemento dunha tarefa, proxecto 
ou para gozar da lectura.  

o Usar progresivamente o dicionario 
bilingüe, biblioteca da aula e as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para ler (webs infantís e 
xuvenís, programas multimedia, correo 
electrónico).  

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 

interrogacións.  

 B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuentes.  PLB3.5. Selecciona contos, 

narracións ou outro material 
escrito da biblioteca da aula 
para a súa lectura autónoma, 
acordes á súa idade e 
intereses e respectando as 
súas normas de 
funcionamento. 

CCL 
CSIEE 

 PLB3.6. Formula hipóteses 
sinxelas a partir de 
elementos icónicos e títulos 
que o acompañan e 
compróbaas. 

CCL 
CAA 

CSIEE 

 PLEB3.7. Valora a lingua 
escrita como medio de 
comunicación. 

CCL 
CAA 

 PLEB3.8. Amosa interese por 
informarse, comunicarse e 
aprender a través dos textos 
escritos. 

CCL 
CSIEE 



ortográficas e de puntuación elementais:  
o Recoñecemento dos signos de puntuación 

elementais. 
o Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións analíticas 
grafía-son, coñecemento dalgunhas 
irregularidades específicas propias da 
lingua estranxeira.. 

o Recoñecemento de símbolos de uso 
frecuente: €, ₤ @. 

 PLEB3.9. Amosa interese 
pola corrección, ortografía 
básica, puntuación e 
presentación dos textos 
escritos 
 
 
 

CCL 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 F 

 I 

 B4.1. Estratexias de produción:  
o Planificación:  

 Seleccionar o tipo de texto que se vai 
producir: conto, notas, dramatizacións 
…  

 Usar, de forma progresivamente 
autónoma, estratexias básicas de 
produción de textos (a quén vai 
dirixido, qué se quere dicir e como se 
vai organizar a información), así como 
a elaboración pautada dun borrador 
ou a revisión do texto para a súa 
corrección.  

 Usar progresivamente o dicionario 
bilingüe e outros materiais de consulta 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos 
propios, compostos de frases simples 
illadas, utilizando 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. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos.  

 B4.7. Usar ferramentas informáticas 
para completar actividades 
preelaboradas polo persoal docente, 

 PLEB4.1. Elabora textos 
sinxelos relacionados con 
temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades na 
aula, traballados 
previamente de forma oral. 

CCL 

 PLEB4.2. Escribe diálogos 
simples, a partir de modelos, 
respectando a estrutura 
gramatical coñecida e as 
normas ortográficas básicas 

CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos 
sinxelos, organizados con 
coherencia na súa secuencia 
e con léxico relacionado co 

CCL 



en soporte papel ou dixital adecuados 
á idade do alumnado.  

o Execución:  
 Producir a mensaxe escrita con 

claridade, utilizando expresións e 
frases coñecidas, atendendo á persoa 
destinataria, ao tipo de texto e á 
finalidade, tanto en soporte papel 
como dixital.  

 Compensar as carencias léxicas 
mediante o uso do dicionario visual e 
bilingüe do alumnado, biblioteca de 
aula e materias dixitais para reproducir 
mensaxes escritas sinxelas.  

 Apoiarse nas palabras e frases 
coñecidas previamente en interaccións 
orais e de lectura.  

 Seleccionar e empregar o léxico 
adecuado ao tema e usar algún 
recurso cohesivo para non repetir 
palabras.  

 Elaborar informacións en ficheiros, 
libriños... textos breves escritos afíns 
aos seus intereses e experiencias, 
cunha intención comunicativa.  

 Reproducir a forma gráfica certas 
palabras en situacións comunicativas, 
sen modelos dados, a través de 

realizar sinxelas presentacións e 
transmitir información.  

 B4.8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección 
frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, cunha 
ortografía aceptable. 

tema da escritura propios de 
situacións de relación 
interpersoal (invitacións, 
notas, avisos). 

 PLEB4.4. Amosa interese 
polo uso guiado das TIC para 
producir textos e 
presentacións e transmitir 
información escrita.   

CCL 
CD 
CSC 

 PLEB4.6. Produce mensaxes 
escritas breves: notas e 
avisos, instrucións ou 
normas, cartas, felicitacións, 
carteis, folletos, cómics o 
descricións de lugares, 
gustos ou afeccións) 

CAA 
CSIEE 

 PLEB4.7. Produce textos 
escritos significativos,en 
soporte papel ou dixital, de 
forma individual ou en 
parella seguindo o modelo 
traballado (elaboración 
dunha enquisa, SMS, 

CCL 
CAA 



hipóteses ou tratando de recordar a 
súa forma.  

 Utilizar a lingua estranxeira en 
mensaxes escritas como recordatorio 
visual e para á aprendizaxe de novas 
palabras e expresións (carteis para 
identificar os obxectos e os espazos da 
aula, calendario, normas de xogos, 
cartafol colectivo...).  

 Usar as tecnoloxías da información e a 
comunicación para producir textos e 
presentacións, recompilar e transmitir 
información.  

 B4.2. Patróns gráficos, covencións ortográficas 
e de puntuación elementais:  
o Uso dos signos de puntuación elementais 

(interrogación, exclamación). 
o Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións analíticas 
grafía-son, coñecemento dalgunhas 
irregularidades específicas propias da 
lingua estranxeira.  

o Recoñecemento de símbolos de uso 
frecuente: €, ₤ @. 

correspondencia persoal 
simple en soporte papel ou 
dixital falando de si 
mesmo/a e da súa contorna 
inmediata …). 

 PLEB4.8. Uso do dicionario 
bilingüe e doutros materiais 
de consulta para a 
elaboración de textos 

CCL 
CAA 

 PLEB4.9. Presenta os seus 
textos con caligrafía clara e 
limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc. 

CCL 

 PLEB4.10. Utiliza a lingua 
estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións 
variadas atendendo á súa 
corrección ortográfica 
básica. 

CCL 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 



 B 

 F 

 B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:   
o Actitude receptiva e respectuosa cara ás 

persoas, países e comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia.  

o Coñecemento dalgunhas similitudes e 
diferenzas nos costumes cotiáns e uso das 
formas básicas de relación social entre os 
países onde se fala a lingua estranxeira e 
o noso.  

o Actitude positiva sobre a propia 
capacidade para aprender una lingua 
estranxeira e disposición para superar as 
dificultades de aprendizaxe.   

o Interese por establecer contactos e 
comunicarse con falantes da lingua 
estranxeira ou doutras linguas a través 
dos medios que nos proporcionan as 
tecnoloxías da comunicación.   

o Actitude positiva cara a realidade 
plurilingüe e multicultural da súa 
contorna.  

 B5.2. Funcións comunicativas:  
o Establecemento de relacións sociais: 

saudar, agradecer, despedirse, dirixirse 
aos demais.   

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos e significativos e aplicar 
progresivamente os coñecementos 
adquiridos sobre estes, a unha 
comprensión adecuada do texto oral 
e escrito.  

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua 
e pola súa cultura.  

 B5.3. Amosar interese en participar 
en actividades individuais, así como 
respecto e cooperación nas 
situacións de aprendizaxe en grupo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente en situacións reais 
ou simuladas en contextos menos 
dirixidos.  

 B5.4. Obter e dar información persoal 
máis detallada, apariencia física, 
afeccións… en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula.  

 B5.5. Expresarse en tempo presente 
e pasado simple, afirmativa e 
negativa, 1ª e 3ª persoa…  

 B5.6. Expresar nocións básicas 
relativas a accións cotiás, de lecer…  

 PLEB5.1. Identifica aspectos 
básicos da vida cotiá dos 
países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, 
comidas, festividades…) e 
compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de 
apertura cara ao diferente. 

CCL 
CAA 
CSC 

 PLEB5.2. Amosa curiosidade 
por aprender a lingua 
estranxeira e a súa cultura. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.2. Participa en 
actividades de aprendizaxe 
individuais e colectivas, 
respecta as ideas dos e das 
demais e contribúe ao 
traballo en grupo. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.3. Inicia e remata as 
interaccións 
adecuadamente. 

CCL 
CAA 
CSC 

 PLEB5.4. Pregunta e 
responde de xeito 
comprensible en actividades 
de aprendizaxe en distintos 
contextos. 

CCL 
CAA 
CSC 



o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre a procedencia e 
nacionalidade dun mesmo/a e doutra 
persoa.  

o Descrición de si mesmo/a.  
o Realización de preguntas e respostas 

curtas en tempo presente e pasado. 
o Descrición, en primeira persoa en 

afirmativa e negativa, de accións 
habituais, actividades diarias, de lecer etc.  

o Descrición, en primeira persoa en 
afirmativa e negativa, de accións cotiás no 
pasado.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas en primeira e terceira persoa de 
singular, para describir accións que se 
realizan no mesmo instante no que un 
fala.  

o Expresión de instrucións habituais e 
indicacións de dirección, en afirmativa e 
negativa.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas en primeira e terceira persoa de 
singular, para describir accións que se 

 B5.7. Expresar e identificar a 
existencia de seres vivos ou obxectos. 

 B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información 
complementaria, a si mesmo/a ou a 
outra persoa.  

 B5.9. Expresa e comprende 
indicacións e ordes.  

  B5.10. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel.   

 B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas 
de progresiva dificultade (p. e. 
enlazar frases sinxelas con 
conectores (and, or, then but), pero 
adecuándoas aos propósitos 
comunicativos.  

 B5.12. Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados.  

 B5.13. Mostrar un control dun 
conxunto de estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de oracións e 
frases dentro dun repertorio 
memorizado.  

 B5.14. Comprender e utilizar o léxico 

 PLEB5.5. Identifica en textos 
simples: as formas de 
presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación… 

CCL 

 B5.6. Expresa, identifica e 
distingue actividades 
variadas de rutina, lecer… 

CCL 
CAA 

 PLEB5.7. Describe unha 
escena sinxela dicindo o que 
hai nela, compara dúas 
ilustracións e identifica as 
diferenzas, entre outras. 

CCL 
CAA 

 PLEB5.8. Describe con máis 
detalle o seu aspecto físico, 
gustos, afeccións… de si 
mesmo/a e doutra persoa. 

CCL 
CAA 

 PLEB5.9. Expresa e distingue 
as indicacións para chegar a 
un lugar, así como as 
instrucións dentro e fóra da 
aula.    

CCL 
CAA 

 PLEB5.10. Diferenza 
preguntas e respostas moi 
simples, así como as que 
achegan información. 

CCL 



realizan no mesmo instante no que un 
fala.  

o Expresión de existencia.  
o Realización de preguntas sobre a 

existencia de algo.  
o Expresión da posesión dun mesmo/a e 

dunha terceira persoa en afirmativa e 
negativa. 

o Expresión da información en afirmativa e 
negativa e formulación das 
correspondentes preguntas.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os días da semana, os 
meses e o tempo atmosférico, a hora, a 
data eta.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas indicando a identificación e 
localización de persoas, de obxectos e de 
lugares...  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas en relación a operacións de 
compravenda.  

o Formulación de preguntas e respostas 
sinxelas en relación á cantidade.  

o Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os gustos e preferencias.  

o Realización de preguntas e respostas 
sobre a habilidade.  

propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula ou fóra dela.  

 B5.15. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias.  

 B5.16. Comparar 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 (horarios, hábitos, 
festividades…).    

 B5.17. Indagar a realidade plurilingüe 
e multicultural das familias e da súa 
contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 PLEB5.11. Estrutura 
adecuadamente os 
elementos das oracións, 
mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa 
correctamente os nexos 
básicos. 

CCL 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas 
lingüísticas coñecidas para 
desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da 
aula. 

CCL 
CAA 

 PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o 
vocabulario necesario para 
participar nas interaccións da 
aula ou fóra da aula, ler 
textos próximos á súa idade 
e escribir con léxico 
traballado previamente. 

CCL 
CAA 

 PLEB5.15. 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 

CCL 
CAA 



o Expresión de habilidades e capacidades 
en afirmativo e negativo.  

o Formulación de preguntas e respostas 
sobre a vestimenta. 

o Descrición de persoas, plantas e animais.   
o Expresión de desexos.  
o Formulación de preguntas sobre o 

desexo.  
o Expresión de instrucións.  
o Preguntas e respostas sobre petición e 

ofrecemento de axuda.  

 B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  
o Saúdos, agradecementos, despedidas... 

(Hi, See you, How are you? I´m fine, 
thanks…).   

o Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais como nome, idade, estado de 
ánimo, comida favorita... (What’s your 
name? My name is, How old are you? I’m, 
I´m (bored), What´s your favourite 
(sport)? My favourite (sport) is..., (What´s 
his/her favourite (subject)?His/her 
favourite (subject) is..., When is your 
birthday? My birthday is on (August 
2nd)...).  

o Expresión de sorpresa, agrado... (What 
fun!; How nice!...). 

o Preguntas e respostas sinxelas sobre a 

manifestacións artísticas. 

 PLEB5.16. Establece 
similitudes e diferenzas das 
linguas que hai na aula ou na 
súa contorna máis próxima. 

CCL 
CSC 

 PLEB5.17. Valorar as linguas 
como instrumento de 
comunicación, para aprender 
e acercarse a outras culturas. 

CCL 
CSC 



procedencia e nacionalidade dun 
mesmo/a e doutra persoa (Where are you 
from?, I´m from..., Are you from...?Yes, I 
am/No, I am not, Is he/she from...? Yes 
he/she is/No, he/she isn´t..., Are you 
(Portuguese)? Yes, I´m/No, I am not)).  

o Preguntas e respostas curtas en tempo 
presente e pasado (Are you...?, Yes, I 
am/No, I´m not, Is he/she...? Yes, he/she 
is/No, he/she isn´t, Were you...?, Yes,I 
was/No, I wasn´t, Was he/she...? Yes, 
he/she was/No, he/she wasn´t).  

o Expresión de posesión en primeira e 
terceira persoa e formulación da 
pregunta correspondente e resposta 
afirmativa e negativa.  

o Descrición dun mesmo/a (I´ve got (blue 
eyes) and (dark hair, I´m (a nurse)).  

o Preguntas e respostas curtas, en primeira 
e terceira persoa de singular, sobre 
actividades diarias, de lecer etc. (Do you 
(play tennis)?, Yes, I do / No, I don´t). 

o Descrición, en primeira persoa en 
afirmativa e negativa, de accións cotiás no 
pasado (I (played) computer games 
yesterday, I didnt´play...).  

o Descrición, en primeira persoa en 
afirmativa e negativa, de accións 



habituais, actividades diarias, de lecer etc. 
(I (have lunch (at half past eight), I (listen 
to music),I don´t...).  

o Preguntas e respostas sinxelas en 
primeira e terceira persoa de singular, 
para describir accións que se realizan no 
mesmo instante no que un fala (What are 
you doing?, I´m (playing), What is he 
doing?, She´s/he´s (speaking)).  

o Expresión de instrucións habituais e 
indicacións de direccións, en afirmativa e 
negativa (Fold (the paper, turn (on the 
left)).  

o Expresión de existencia (There is a 
(library) / There are lots of (parks) / There 
isn´t / There aren´t...).  

o Preguntas e respostas sobre a existencia 
de algo (Is there a (cinema)?Yes there is, 
No there, isn´t, Are there lots of (gyms)?, 
Yes there are, No, there aren´t).  

o Expresión da información (I´ve/I haven´t 
got (English) on (Friday)...).  

o Preguntas e respostas sobre os días da 
semana, meses, o tempo atmosférico, as 
horas e as datas (What date is it 
today?...).  

o Preguntas e respostas sobre obxectos do 
seu interese (Where´s is it? It´s 



in/on/under/next to).  
o Expresión de cantidade: contar desde 1 a 

1000. e 1st (1st), twenty-fifth (25th)…  
o Preguntas e respostas sinxelas sobre o 

prezo (How much is it? It´s (one) pound 
and (fifty) cents.  

o Preguntas e respostas sinxelas sobre a 
cantidade de obxectos o persoas (How 
many… are there?).  

o Preguntas e respostas sobre o gusto en 
primeira persoa (Do you like (cheese)?, 
Yes, I do/ No, I don´t). 

o Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t 
like (chips)).  

o Realización de preguntas e respostas 
sobre habilidades (Can you (swim)?, Yes, I 
can, No I can´t).  

o Expresión de habilidades en afirmativa e 
negativa (I can (play the piano), I can´t 
(play the trumpet).  

o Identificación das pezas de roupa (I´m 
wearing, he/she´s wearing).  

o Preguntas e respostas sobre a vestimenta 
(What´s she/he wearing?, Who´s wearing 
(shoes)?).  

o Expresión de desexos (I want to (make a 
cake).  



o Preguntas sobre o desexo (Do you want 
to (play basketball?)).  

o Realización de preguntas e respostas 
curtas (What´s this?, It´s…). 

o Preguntas e respostas sobre petición e 
axuda (Can I have (pasta), please?).  

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
relativo a posesións persoais, cores, números 
cardinais ata o 1000 e ordinais ata dous díxitos, 
preposicións, días da semana, roupa, materiais 
escolares, a hora, roupa, adxectivos para 
describir persoas, lugares e obxectos, países, 
nacionalidades, continentes, profesións, partes 
do corpo e a cara, deportes, equipamento 
deportivo, actividades ao aire libre e de lecer,  

 instrucións habituais e indicacións de 
dirección, lugares da cidade, medios de 
transporte, comida, moedas, estado e 
sentimentos, tempo atmosférico, días da 
semana, meses, estacións do ano, accións, 
instrumentos musicais, materiais, animais, 
membros da familia, partes do corpo e da cara, 
e partes da casa. 



6.- INDICADORES DE LOGRO. 

Os indicadores de logro mínimos para que un alumno sexa avaliado positivamente son 

os seguintes: 

B loque1«Comprensión de  textos orais»  
 

 Comprensión de mensaxes orais de progresiva dificultade sobre a familia. 

 Recoñecemento de estruturas para afirmar e negar en conversas sobre temas 

relacionados con: deporte, actividades de tempo libre, animais salvaxes, lugar 

de residencia, a comida, rutinas diarias, alimentos,… 

 Interese por empregar a lingua estranxeira e por aprender en novas situacións 

de comunicación de progresiva complexidade, empregando tamén o pasado 

para expresar onde estaba un nun momento do día do pasado, sobre o que se 

fai ou fixo nos distintos días da semana, o que se leva ou levou de vacacións, 

etc.,   atendendo á corrección e á adecuación das expresións. 

 
Bloque2«Produción de textos orais» 
 

 Participación activa en situacións reais ou simuladas de comunicación sobre o 

aspecto físico das persoas, realizando descricións e empregando expresións 

cada vez máis complexas baseadas en modelos e estruturas lingüísticas 

coñecidas, con adecuación ao contexto e con reforzo de linguaxe non verbal. 

 Utilización de estruturas para afirmar e negar en conversas sobre temas 

relacionados con: deporte, actividades de tempo libre, animais salvaxes, lugar 

de residencia, a comida, rutinas diarias, alimentos,… 

 

Bloque3«Comprensión de textos escritos» 
 

 Asociación de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos escritos e 

de expresións orais coñecidas sobre deporte, actividades de tempo libre, 

animais salvaxes, lugar de residencia, a comida, rutinas diarias, alimentos,… 

 Lectura e comprensión de diferentes mensaxes significativas sobre onde estaba 

un nun momento do día do pasado, sobre o que se fai ou fixo nos distintos 

días da semana ou meses do ano, o que se leva ou levou de vacacións,… 



(entrevistas de personaxes, instrucións dun xogo, mensaxes de correo,…) en 

soporte papel e dixital, adaptadas á competencia lingüística do alumnado, para 

utilizar información global e específica, no desenvolvemento dunha tarefa ou 

para gozar da lectura. 

 Uso progresivamente autónomo de estratexias de lectura sobre animais de 

compañía, a familia, etc. identificando a información máis importante e 

deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas e realizando 

transferencias dende as linguas que coñece o alumnado: galego e castelán. 

 Lectura de textos propios de situacións comunicativas habituais, empregando  

“There is/are” en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Lectura de textos propios de situacións comunicativas habituais de relación 

social e dos medios de comunicación, así como de textos para aprender e para  

informarse, preguntando sobre o que se fai e empregando o “Simple Present” 

en afirmativa, negativa e interrogativa 

 Exploración das posibilidades expresivas da lectura de mensaxes relacionados 

cos medios de transporte en que a expresividade sexa ingrediente 

fundamental para a comprensión e para o gozo destas (obras de teatro, chistes, 

poemas, cancións, conversas da vida cotiá,…). 

 Lectura e comprensión de diferentes mensaxes significativas, empregando o 

Verbo “Have got” en afirmativa, negativa e interrogativa, realizando 

preguntas e respostas  (entrevistas de personaxes ou entre os compañeiros, 

instrucións dun xogo, mensaxes de correo,…) en soporte papel e dixital, 

adaptadas á competencia lingüística do alumnado. 

 Autonomía lectora e identificación e selección de lecturas sobre os temas 

tratados: cousas que se levan de vacacións, lugares dunha cidade, etc., 

empregando contos, comics, folletos, revistas,… 

 Lectura de textos propios de situacións comunicativas habituais, empregando  

Present Simple e Past Simple do verbo “To Be”. 

 
Bloque4«Produción de textos escritos: expresión e interacción» 
 



 Produción de textos propios de situacións comunicativas habituais, 

empregando  “There is/are” en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Produción de textos propios de situacións comunicativas habituais de relación 

social e dos medios de comunicación, así como de textos para aprender e para  

informarse, preguntando sobre o que se fai e empregando o “Present Simple” 

en afirmativa, negativa e interrogativa 

 Produción de textos propios de situacións comunicativas habituais, 

empregando  Present Simple e past Simple do verbo “To Be”. 

 Producción de textos escritos sobre a rutina diaria, as horas, os días da 

semana, os alimentos, e outros temas de interese elaborados de forma 

cooperativa, utilizando, cando se considere interesante, as TICs para a súa 

elaboración. 

 
Bloque5«Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» 

 Activación e reflexión dos coñecementos lingüísticos desenvolvidos nas outras 

linguas coñecidas polo alumno: galego e castelán, para favorecer  a 

comprensión das mensaxes escritas en lingua estranxeira. 

 Recoñecemento do uso e funcionalidade dalgunhas formas e estruturas básicas 

propias da lingua estranxeira previamente utilizadas. 

LÉXICO: 

 Sentimentos: angry, sad, happy,… 

 Preposicións: Next to, opposite, near,… 

 Adxectivos para a descripción de persoas: short,  strong, rich, tall, … 

 Posesivos: His, her, their,… 

 

ESTRUTURAS COMUNICATIVAS: 

 I´ve got…/I haven´t got…/Have I got…?/Has he got…?/… 

 I´m/He´s  playing/wearing/reading… I´m not playing/wearing/reading… 

 Is he/Are you  playing/wearing/reading…?. 

 Has she/he got….? Yes, he/she has   /No, she/he hasn´t. 



 There is/there are… Is there/Are there…? There isn´t/there aren´t… 

 You can/He can… You can´t/He can´t… Can you/Can he…? 

 You play/like/live/eat….  

You don´t  play/like/live/eat….  

Do you  play/like/live/eat…? 

 He plays/likes/lives/eats….  

 He doesn´t  play/like/live/eat….  

 Does he  play/like/live/eat…? 

 He/she has got… He/she hasn´t got… Has he/she got…?. 

 Let´s play/eat/read… 

 You are… You aren´t… Are you…? 

 He is…  He isn´t… Is he…? 

 It/you can/ it/you can´t/   can it/you?... 

 Do you want to (go)..?/  Do you..(wash the dishes/…)? 

 Are you going...(to play tennis next Tuesday/...)? 

 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Festividades de países de fala inglesa (Thanksgiving Day, St Patrick…) 

 Hábitos da vida cotiá en países de fala inglesa (horarios, comidas, costumes…) 

 Lugares emblemáticos de países de fala inglesa 

 Moeda e bandeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Os criterios para a avaliación establécense no seguinte recadro: 

PORCENTAXES CRITERIOS 

40% 40% PROBAS ESCRITAS 

 10% CADERNO DO/A ALUMNO/A 

30% OBSERVACIÓN DIARIA(participación nas 

actividades orais, escritas, xogos, 

cancións, etc levadas a cabo na clase) 

10% COMPORTAMENTO NA AULA 

10% ACTITUDES DE CARA Á LINGUA 

 

8- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Os procedementos para a avaliación do alumnado estarán baseados 

fundamentalmente en: 

 Observación directa(participación e actitudes do alumno-a nas actividades de aula). 

 Análise das producións do alumnado. 

 Traballos escritos. 

 

9.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 

 

Na actividade da aula empregarase unha metodoloxía dinámica e participativa, 

poñendo o acento no emprego da lingua oral. Empregaranse todo tipo de recursos 

materiais ao alcance do Centro: 

 Textos e outros materiais didácticos. 

 Audicións. 

 Cancións. 

 Ilustracións. 



 Revistas. 

 Debuxos. 

 Películas. 

 TICs. 

 Etc. 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 Tentarase ofrecer unha atención individualizada ao alumnado segundo as súas 

necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe, propoñendo actividades de reforzo e/ou 

consolidación para dar resposta ás diversas situacións que xurdan na aula. 

 

10.1.- CRITERIOS E PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DE ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES. 

 Alumnos con pequenos problemas de aprendizaxe e/ou conduta  

  As adaptacións céntranse en:  

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe  

2. Metodoloxía máis personalizada  

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe  

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes  

5. Aumentar a atención orientadora  

 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaxe 

a) Para os mellor dotados: 

 Facilitaranse contidos e material de ampliación. 

b) Para os peor dotados: 

Priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, 

diante da imposibilidade de lograr un progreso suficiente en contidos conceptuais. Hai 

que insistir nos contidos instrumentais ou de material considerados como tales. 



As adaptacións que se realicen para este alumnado serán significativas (supoñerán 

eliminación de contidos, obxectivos e os conseguintes criterios de avaliación referidos 

a aprendizaxes que poden considerarse básicas ou nucleares).  

Este/a alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os obxectivos 

xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 Organizaranse para cada curso escolar e incluiranse na Programación Xeral 

Anual. 

12.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 

 

Está establecido segundo o horario do centro, un tempo de 20 minutos de duración 

despois do tempo de lecer, no cal o alumnado se adica á lectura. Por parte do 

profesorado de inglés, procurarase proveer aos nenos e nenas de material motivador 

nesta lingua para a súa práctica de lectura. 

 

13.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs. 

Consideramos moi importante o achegamento das tecnoloxías da información e 

comunicación aos nenos como parte esencial para o seu desenvolvemento e a súa 

maduración autónoma no mundo actual. Por iso, nas nosas clases non faltarán nunca 

elementos tales como o computador, a Pizarra Dixital Interactiva ou a internet. É un 

dos nosos obxectivos que os nenos e nenas aprendan no manexo destas tecnoloxías, 

as consideren útiles e as empreguen e integren nas súas vidas co fin de facilitar o seu 

crecemento, chegando a seren seres máis autónomos e cidadáns activos da nosa 

sociedade. 

Estaremos en contacto co equipo de dinamización destas tecnoloxías e levaremos 

tamén a cabo as propostas que xurdan e se plasmen no plan de integración das TICs da 

PXA do centro. 



14.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Para a nosa programación tivemos en conta o chamado Plan Valora desenvolvido pola 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en conxunto con outras 

organizacións, nun intento de fomentar a educación en valores democráticos. 

É moi importante que tratemos temas transversais nas nosas leccións debido a que 

este é un modo de educar aos nosos alumnos/as en algúns temas importantes da nosa 

sociedade. 

De acordo con Claire Kramsch, o tratamento de temas transversais é un bo modo de 

crear unha esfera de interculturalidade dentro da aula, o cal implica a análise da 

cultura estranxeira en relación coa propia e o respecto polo que é diferente. 

Algúns dos temas transversais que traballaremos coa nosa programación son: 

 Educación moral e cívica 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

 Educación vial 

 Educación para a saúde 

 Educación medioambiental 

 Educación para a paz 

 Educación para a convivencia 

 Educación pluricultural 

Ademais de ter en conta todo isto, levaranse a cabo aquelas directrices expresadas no 

plan de convivencia do centro, reflexadas na PXA do mesmo. 

 

15.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Non é sinxelo propoñer unha programación ideal que se adapte a cada neno e nena, e 

máis cando é tan grande a diversidade entre eles. Nas nosas aulas nunca atoparemos 

dous rapaces ou rapazas coas mesmas necesidades, inquietudes ou actitudes, por 

poñer un exemplo. Por isto, e como xa mencionamos con anterioridade, a nosa 

programación pretende ser o máis aberta posible, susceptible de ser modificada cando 

as circunstancias así o esixan. 

Para a detección destas necesidades debemos ter moi en conta e reflexionar acerca 

dos obxectivos que nos plantexamos e se son ou non son alcanzables co paso do curso. 



Tamén debemos recapacitar acerca da cantidade e dificultade dos contidos 

presentados e da súa utilidade dentro da vida real dos alumnos e alumnas. 

Con este afán de valorar a nosa propia programación incidiremos na observación 

sistemática do alumnado e do propio mestre na hora de poñela en práctica. Tamén, 

como xa dixemos á hora de mencionar os procedementos e técnicas de avaliación, 

teremos en conta os resultados da mesma para axustar todo o que sexa posible a 

programación e incluír os cambios precisos. 
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1.-  INTRODUCCIÓN.- 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito 

escolar, preparando aos alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente 

máis internacional, multicultural e multilingüe ao tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. 

O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do 

coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da 

Estratexia de Lisboa. Pola súa banda, o Consello de Europa no Marco de Referencia 

Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto 

para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes 

linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a elaboración da 

presente programación. 

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

O Decreto 105/2014 (DOG 09/09/2014) e a Orde de 23 de xullo de 2014 (DOG 

14/08/2014) establecen o Currículo de E. Primaria para a Comunidade Autónoma de 

Galicia, e definen algúns conceptos básicos que consideramos interesante achegar: 

 

2.1. CURRÍCULO. 

 

O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os 

criterios de avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, e a 

metodoloxía didáctica. 

 

Comprende: 

 

a) Obxectivos: son referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao 

rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e 

aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 



b) Competencias: son as capacidades para aplicar de maneira integrada os 

contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

 

c) Contidos: son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e 

actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa 

educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, 

que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, 

as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

 

d) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe 

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe 

lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se 

pretende conseguir en cada disciplina. 

 

e) Estándares de aprendizaxe avaliables: son especificacións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o 

que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben 

ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro 

alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

 

f) Metodoloxía didáctica: é o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de forma consciente e reflexivo, coa 

finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos 

suscitados. 

 

2.2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan: 

 



a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a 

obrar de acordo con elas, preparárense para o exercicio activo da cidadanía e 

respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 

democrática. 

 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 

conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

 

d) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse 

en situacións cotiás. 

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados 



e vinculados con Galicia. 

 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a 

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e 

elaboren. 

 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e 

de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 

n) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na 

prevención dos accidentes de tráfico. 

 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DA LINGUA INGLESA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

A aprendizaxe da área de lingua estranxeira debe contribuir, no 6º Curso de Primaria, ao 

desenvolvemento das seguintes competencias básicas: 



1ª. Comunicación lingüística (CCL). 

Utilizando a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita. 

 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

Facilitando ferramentas para a adquisición da numeración e as formas xeométricas 

básicas. 

 

3ª. Competencia dixital (CD). 

Dispoñendo de habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar información. 

 

4ª. Aprender a aprender (CAA). 

Desenvolvendo nos nenos/as destrezas,  estratexias e habilidades que lles servirán para 

a aprendizaxe posterior en todos os ámbitos de coñecemento como: a observación 

visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a reflexión no 

traballo, a capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e o método a 

través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución das metas e 

logros, etc. 

 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

A aprendizaxe dunha lingua implica o coñecemento de trazos e feitos culturais 

vinculados aos falantes destas, polo que se farán  constantes referencias a diferentes 

aspectos sociais. 

 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Mediante a realización de diferentes traballos e manualidades creativas. 

 

4. BLOQUES EN QUE SE ESTRUCTURA A ÁREA DE PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: 

INGLÉS. 

 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso 

as linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua 



expansión en que as relacións entre individuos,  países e organismos se fan cada 

vez  máis necesarias e frecuentes.  Neste marco, é esencial que, desde as idades 

máis temperás, a educación teña entre os seus obxectivos principais dotar as 

cidadás e os cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento de competencias 

que lles permitan anticipar  adecuadamente nunha nova sociedade cada vez máis 

interdependente e global. A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha 

especial relevancia neste contexto, xa que a capacidade de comunicación lingüística 

eficaz é o primeiro chanzo para desenvolverse nun contexto multicultural e 

plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os 

niveis de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüísticas  

do alumnado en cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación 

primaria constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base 

para que o alumnado, ao rematar a súa educación e formación escolar,  teña unhas 

competencias de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua estranxeira 

que lle permitan achegarse ao seu uso independente. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira 

iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil,  co obxectivo de 

proporcionarlles aos nenos e ás nenas as primeiras experiencias  no seu uso oral.  

Así,  este alumnado accede á  educación primaria cunha certa experiencia e 

familiarización coa devandita lingua. Desde esta perspectiva, o currículo nesta 

etapa, aínda que inicialmente dá prioridade ás  actividades  lingüísticas ou 

destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente a aprendizaxe das 

outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral 

e escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios 

destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación  da cidadanía na sociedade da 

información  non  pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento das  

habilidades  lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer 

interactivamente tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado como a propia 



aprendizaxe do uso destas  tecnoloxías.  A  utilización das TIC posibilita o acceso a 

informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as  

destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha 

ortografía correcta e  estimula a aprendizaxe autónoma. 

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda 

que se presentan separados para maior claridade, deben ser entendidos como 

inseparables na práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 

 

O bloque 1 «Comprensión de  textos  orais»  recolle  diversos  aspectos  da 

comprensión oral.  Nel  abórdanse estratexias comunicativas necesarias para 

comprender en contextos reais ou simulados e iniciar o camiño cara á adquisición 

e posterior desenvolvemento das estratexias de comprensión oral da lingua 

estranxeira. Nesta liña, considera, por unha parte, a activación dos coñecementos 

previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas,  para comprender  o 

sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. Pola 

outra, establece variedade de contextos de comunicación, que deberán fornecer 

modelos lingüísticos igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico 

como no uso de expresións concretas en situacións coñecidas de interaccións 

verbais. Para conseguir este propósito, a utilización de recursos audiovisuais e das 

TIC é imprescindible. 

 

O bloque 2 «Produción de textos orais» aborda o desenvolvemento de habilidades 

de produción oral.  A súa finalidade é dotar os alumnos e as alumnas de estratexias 

e destrezas comunicativas necesarias para interactuar en contextos reais ou 

simulados. Mediante a aprendizaxe dos contidos establecidos, o alumnado poderá 

usar a lingua oral en tarefas básicas como falar de si mesmo/a, conseguir que os 

demais o atendan e entendan, pedir e dar a información que lle interesa tanto 

dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente escolar como en situacións 

propias doutros ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente,  o currículo ten 

en conta as  aprendizaxes necesarias para describir, explicar, relatar, dar razóns, ideas, 

predicir, preguntar, aclarar ou opinar cun grao de dominio propio desta etapa. 

 



O bloque 3 «Comprensión de textos escritos» céntrase en aspectos da 

comprensión escrita. A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a 

descodificación do texto e lectura funcional, desenvólvense progresivamente 

nos distintos cursos para que o alumnado poida adquirir os coñecementos e 

habilidades que lle permitan un dominio progresivo da comprensión da lingua 

escrita. Faise fincapé en fomentar a afección pola lectura  como fonte de gozo,  

formación,  aprendizaxe,  fantasía e descubrimento doutros contornos e culturas. 

 

O bloque 4 «Produción de textos escritos: expresión e interacción» expón o 

desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do 

afianzamento da expresión oral. A complexidade da expresión escrita require 

unha conexión estreita co correspondente traballo na lingua oral da lingua 

estranxeira e nas outras linguas das cales incorporarán os procedementos básicos 

que dan coherencia, cohesión, adecuación e riqueza aos seus escritos. 

 

O bloque 5 «Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» enumera as 

funcións, nocións e elementos e estruturas lingüísticas que van posibilitar o uso 

reflexivo da lingua para comprender e interactuar  en diferentes  situacións  de 

comunicación. Igualmente,  considéranse neste bloque elementos sociolingüísticos 

e culturais que condicionan as persoas falantes da lingua estranxeira e que 

informan doutras maneiras de ver, entender e apreciar o mundo. 

O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr unha 

competencia comunicativa integrada e alcanzar unha consciencia intercultural 

que lle permita comunicar con certa sintonía cultural. 

 
5.DISTRIBUCIÓN DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 



ÁREA: PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO: SEXTO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN CCC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 B 

 F 

 B1.1. Estratexias de comprensión:  
o Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema.  
o Identificación do tipo textual, adaptando 

a comprensión ao mesmo.  
o Distinción de tipos de comprensión  

(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais).  

o Formulación de hipótese sobre contido e 
contexto.  

o Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da 
comprensión de elementos  significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos.  

o 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 

 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 



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.  

 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. 

 PLEB1.4. 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 

 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 

CCL 
CAA 



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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 F 

 I 

 B2.1. Estratexias de produción:  
o 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.  

o 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 

 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.  

 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 



lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuais. 

 Lingüísticos  
o Modificar palabras de significado 

parecido.  
o Definir ou parafrasear un termo 

ou expresión.  

 Paralingüísticos e paratextuais  
o Pedir axuda.  
o Sinalar obxectos, usar deícticos 

ou realizar accións que aclaran o 
significado.  

o Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal, proxémica).  

o Usar sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais.  

 B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación: interese pola pronuncia coidada, 
polo ritmo, pola entoación e pola acentuación 
adecuadas. 

 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 reformular o 
que se quere dicir.  

 B2.5. Interactuar de maneira moi 
básica, utilizando técnicas moi 
simples, lingüísticas ou non verbais 
(p. e. xestos ou contacto físico) para 
iniciar, manter ou concluír unha 
breve conversa.   

 
 
 
 



BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 B 

 F 

 I 

 B3.1. Estratexias de comprensión:  
o Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema.   
o Identificación do tipo textual, adaptando 

a comprensión ao mesmo.  
o Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais).  

o Formulación de hipótese sobre contido e 
contexto.  

o Inferencia e formulación de hipótese 
sobre significados a partir da 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos.  

o 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:  
o Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos, invitacións.  
o Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordo ou 
desacordo, o sentimento, a intención.  

 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 

 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 

CCL 
CAA 



o Descrición de persoas, actividades, 
lugares, obxectos, hábitos, plans.  

o Narración de feitos pasados remotos e 
recentes. 

o Petición e ofrecemento de axuda, 
información, instrucións, obxectos, 
opinión, permiso.  

o Establecemento e mantemento da 
comunicación.  

 B3.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas:   
o Interese polo lectura dos textos escritos 

propios e alleos valorando o seu sentido 
estético, correcta grafía e ortografía. 

identificar os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

libre, a descrición dun 
obxecto ou un lugar, a 
indicación da hora e o lugar 
dunha cita etc. 

 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 

 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 

CCL 



símbolos de uso frecuente 

(p. e. ☺, @, ₤). 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B 

 F 

 I 

 B4.1 Estratexias de produción:  
o 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.).  

o 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.).  

 B4.1. 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.  

 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.  

 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 

 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 



 B4.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 
o Interese pola presentación dos textos 

escritos propios e alleos valorando o seu 
sentido estético e empregando a correcta 
grafía e ortografía. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 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:  
o Saúdos e presentacións, 

desculpas,agradecementos, invitacións.  
o Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordó ou 
desacordo, o sentimento, a intención.  

o Descrición de persoas, actividades, 
lugares, obxectos, hábitos, plans.  

o Narración de feitos pasados remotos e 
recentes.  

o Petición e ofrecemento de axuda, 
información, instrucións, obxectos, 
opinión, permiso.  

o Establecemento e mantemento da 
comunicación.  

 B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

 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.  

 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 



o Expresión de relacións lóxicas: 
conxunción (and); disxunción (or); 
oposición (but); causa (because); 
finalidade (to- infinitive, e. g. I did it to 
help her); comparación (as Adj. as; 
smaller (than); the biggest).   

o Relaciones temporais (when; before; 
after). 

o Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ 
tag)).  

o Exclamación (What + noun, e. g. What 
fun!; How + Adj., e. g. How nice!; 
exclamatory sentences, e. g. I love salad!).  

o Negación (negative sentences with not, 
never, non (Adj.), nobody, nothing; Non 
(+ negative tag)).  

o Interrogación (Wh- questions; Aux. 
questions).  

o Expresión do tempo: pasado (simple past; 
present perfect); presente (simple 
present); futuro (going to; will).  

o Expresión do aspecto: puntual (simple 
tenses); durativo (present continuous); 
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 

 B5.3. Distinguir a función ou funcións 
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 
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 

 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 



always, everyday)); incoativo (start –ing); 
terminativo (finish –ing).   

o Expresión da modalidade: factualidade 
(declarative sentences); capacidade (can); 
necesidade (need); obriga (have (got) to; 

experiencias, necesidades e 
intereses.  

 B5.6. Cumprir a función comunicativa 
principal do texto (p. e. unha 
felicitación, un intercambio de 

 PLEB5.4. Participa nunha 
entrevista, p. e. médica 
nomeando partes do corpo 
para indicar o que lle doe. 

CCL 
CSC 



imperative); permiso (can; may); 
intención (going to).  

o Expresión da existencia (there is/are); a 
entidade (nouns and pronouns, articles, 
demonstratives); a calidade ((very + Adj.).  

o 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).  

o Expresión do espazo (prepositions and 
adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and 
arrangement).  

o Expresión do tempo (points (e. g. quarter 
past five); divisions (e. g. half an hour, 
summer), and indications (e. g. now, 
tomorrow (morning)) of estate; duration 
(e. g. for two days); anteriority (before); 
posteriority (after); sequence 
(first…then); simultaneousness (at the 
same estafe); frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays).  

o Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. 
slowly, well).  

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 
escrito, de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e 

 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 



 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción 
e produción) relativo a identificación persoal; 
vivenda, fogar e contorna; actividades da vida 
diaria; familia e amizades; traballo e 
ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; 
viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; 
educación e estudo; compras e actividades 
comerciais; alimentación e restauración; 
transporte; lingua e comunicación; medio 
ambiente, clima e contorna natural; e 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

concretos relacionados cos propios 
intereses, experiencias e 
necesidades.  

 B5.10. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en 
contextos menos dirixidos.  

 B5.11. Comparar 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 (horarios, hábitos, 
festividades…).   

 B5.12. Indagar a realidade plurilingüe 
e multicultural das familias e da súa 
contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos 

 B5.13. Establecer similitudes e 
diferenzas das linguas que hai na aula 
ou na súa contorna máis próxima.  

 B5.14. Valorar as linguas como un 
instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras 
culturas, que hai diversidade de 
linguas e mostra respecto por todas. 



6.- INDICADORES DE LOGRO. 

Os indicadores de logro mínimos para que un alumno sexa avaliado positivamente son 

os seguintes: 

B loque 1 «Comprensión de  textos  orais»  
 

 Comprensión de mensaxes orais de progresiva dificultade sobre o  obxectos e 

lugares nunha cidade. 

 Exploración das posibilidades expresivas de textos orais relacionados con a 

axuda nas tarefas da casa.  

 Recoñecemento e utilización de estruturas para afirmar, negar, preguntar,  

cuantificar,…en conversas sobre temas relacionados con: países, actividades de 

tempo libre, partes e obxectos dunha casa, países, froitas, rutinas , 

sentimentos, profesións, deporte, actividades de tempo libre, animais 

salvaxes, lugar de residencia, a comida, rutinas diarias, alimentos,… 

 
Bloque 2 «Produción de textos orais» 
 

 Interese por empregar a lingua estranxeira e por aprender en novas situacións 

de comunicación de progresiva complexidade, realizando preguntas e respostas 

e empregando tamén en pasado para expresar onde estaba  nun momento do 

día do pasado, sobre o que se fai ou fixo nos distintos días da semana, as horas 

do día, as distintas profesións das persoas , etc. 

 Utilización de estruturas para afirmar e negar en conversas sobre temas 

relacionados con: países, actividades de tempo libre, partes e obxectos dunha 

casa, países, froitas, rutinas , sentimentos, profesións, deporte, actividades de 

tempo libre, animais salvaxes, lugar de residencia, a comida, rutinas diarias, 

alimentos,… 

 

Bloque 3 «Comprensión de textos escritos» 
 

 Lectura e comprensión de textos propios de situacións comunicativas habituais, 

empregando  formas verbais en afirmativa, negativa e interrogativa. 



 Lectura e comprensión de textos propios de situacións comunicativas habituais 

de relación social e dos medios de comunicación, así como de textos para 

aprender e para  informarse, e realizando  preguntas e respostas para expresar 

onde estaba nun momento do día do pasado, sobre o que se fai ou fixo nos 

distintos días da semana, as horas do día, as distintas profesións das persoas, 

obxectos e lugares nunha cidade, países, meses, deportes , actividades de 

tempo libre, partes e obxectos dunha casa, países, froitas, rutinas , 

sentimentos, profesións,… 

 Lectura e comprensión de textos propios de situacións comunicativas habituais 

de relación social e dos medios de comunicación, así como de textos para 

aprender e para  informarse, empregando Present Continuous e Past 

Continuous. 

 Comprensión de textos de creación propia progresivamente máis extensos e 

ricos en léxico e en estruturas:  Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, There is/are, utilizados en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 
Bloque 4 «Produción de textos escritos: expresión e interacción» 
 

 Produción de textos propios de situacións comunicativas habituais, empregando  

formas verbais en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Produción de textos propios de situacións comunicativas habituais de relación 

social e dos medios de comunicación, así como de textos para aprender e para  

informarse, e realizando  preguntas e respostas para expresar onde estaba nun 

momento do día do pasado, sobre o que se fai ou fixo nos distintos días da 

semana, as horas do día, as distintas profesións das persoas, obxectos e lugares 

nunha cidade, países, meses, deportes , actividades de tempo libre, partes e 

obxectos dunha casa, países, froitas, rutinas , sentimentos, profesións,… 

 Produción de textos propios de situacións comunicativas habituais de relación 

social e dos medios de comunicación, así como de textos para aprender e para  

informarse, empregando Present Continuous e Past Continuous. 



 Composición de textos de creación propia progresivamente máis extensos e ricos 

en léxico e en estruturas: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

There is/are, utilizados en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 

Bloque 5 «Coñecemento da lingua e consciencia intercultural» 
 

 Activación e reflexión dos coñecementos lingüísticos desenvolvidos nas outras 

linguas coñecidas polo alumno: galego e castelán, para favorecer  a comprensión 

das mensaxes escritas en lingua estranxeira. 

 Recoñecemento do uso e funcionalidade dalgunhas formas e estruturas básicas 

propias da lingua estranxeira previamente utilizadas. 

 

Léxico: 

 Sentimentos: angry, sad, happy,… 

 Preposicións: Next to, opposite, near,… 

 Indicacións para chegar a un lugar: go straight ahead, turn right,… 

 Adxectivos para a descripción de persoas en grao comparativo: short, shorter, 

strong, rich, tall, taller,… 

 Posesivos: His, her, their,… 

 

Estruturas comunicativas: 

 I´ve got…/I haven´t got…/Have I got…?/Has he got…?/… 

 I´m/He´s  playing/wearing/reading… I´m not playing/wearing/reading… 

 Is he/Are you  playing/wearing/reading…?. 

 Has she/he got….? Yes, he/she has   /No, she/he hasn´t. 

 There is/there are… Is there/Are there…? There isn´t/there aren´t… 

 You can/He can… You can´t/He can´t… Can you/Can he…? 

 You play/like/live/eat….  

 You don´t  play/like/live/eat….  



 Do you  play/like/live/eat…? 

 He plays/likes/lives/eats….  

 He doesn´t  play/like/live/eat….  

 Does he  play/like/live/eat…? 

 He/she has got…  He/she hasn´t got… Has he/she got…?. 

 Let´s play/eat/read… 

 You are…/You aren´t…/Are you…? 

 He is…/He isn´t…/Is he…? 

 It/you can/ it/you can´t/   can it/you?... 

 Do you want to (go)..?/  Do you..(wash the dishes/…)? 

 Are you going...(to play tennis next Tuesday/...)? 

 Go straight ahead, turn right, …. 

 He is shorter than…. 

 

Consciencia intercultural 

 Festividades de países de fala inglesa (Thanksgiving Day, St Patrick…) 

 Hábitos da vida cotiá en países de fala inglesa (horarios, comidas, costumes…) 

 Lugares emblemáticos de países de fala inglesa 

 Moeda e bandeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Os criterios para a avaliación establécense no seguinte recadro: 

 

PORCENTAXES CRITERIOS 

40% 40% PROBAS ESCRITAS 

 10% CADERNO DO/A ALUMNO/A 

30% OBSERVACIÓN DIARIA (participación nas 

actividades orais, escritas, xogos, 

cancións, etc levadas a cabo na clase) 

10% COMPORTAMENTO NA AULA 

10% ACTITUDES DE CARA Á LINGUA 

 

8- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Os procedementos para a avaliación do alumnado estarán baseados fundamentalmente 

en: 

 Observación directa (participación e actitudes do alumno-a nas actividades de 

aula). 

 Análise das producións do alumnado. 

 Traballos escritos. 

 

9.- METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 

 

 Na actividade da aula empregarase unha metodoloxía dinámica e participativa, 

poñendo o acento no emprego da lingua oral. Empregaranse todo tipo de recursos 

materiais ao alcance do Centro: 

 Textos e outros materiais didácticos. 



 Audicións. 

 Cancións. 

 Ilustracións. 

 Revistas. 

 Debuxos. 

 Películas. 

 TICs. 

 Etc. 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

 Tentarase ofrecer unha atención individualizada ao alumnado segundo as súas 

necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe, propoñendo actividades de reforzo e/ou 

consolidación para dar resposta ás diversas situacións que xurdan na aula. 

 

10.1.- CRITERIOS E PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DE ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES. 

 Alumnos con pequenos problemas de aprendizaxe e/ou conduta  

  As adaptacións céntranse en:  

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe  

2. Metodoloxía máis personalizada  

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe  

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes  

5. Aumentar a atención orientadora  

 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaxe 

a) Para os mellor dotados: 

 Facilitaranse contidos e material de ampliación. 

 

 



b) Para os peor dotados: 

Priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, 

diante da imposibilidade de lograr un progreso suficiente en contidos conceptuais. Hai 

que insistir nos contidos instrumentais ou de material considerados como tales. 

As adaptacións que se realicen para este alumnado serán significativas (supoñerán 

eliminación de contidos, obxectivos e os conseguintes criterios de avaliación referidos a 

aprendizaxes que poden considerarse básicas ou nucleares). 

Este/a alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os obxectivos xerais 

da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 Organizaranse para cada curso escolar e incluiranse na Programación Xeral 

Anual. 

 

12.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 

Está establecido segundo o horario do centro, un tempo de 20 minutos de duración 

despois do tempo de lecer, no cal o alumnado se adica á lectura. Por parte do 

profesorado de inglés, procurarase proveer aos nenos e nenas de material motivador 

nesta lingua para a súa práctica de lectura. 

 

13.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs. 

Consideramos moi importante o achegamento das tecnoloxías da información e 

comunicación aos nenos como parte esencial para o seu desenvolvemento e a súa 

maduración autónoma no mundo actual. Por iso, nas nosas clases non faltarán nunca 

elementos tales como o computador, a Pizarra Dixital Interactiva ou a internet. É un 

dos noso obxectivos que os nenos e nenas aprendan no manexo destas tecnoloxías, as 

consideren útiles e as empreguen e integren nas súas vidas co fin de facilitar o seu 

crecemento, chegando a seren seres máis autónomos e cidadáns activos da nosa 

sociedade. 



Estaremos en contacto co equipo de dinamización destas tecnoloxías e levaremos 

tamén a cabo as propostas que xurdan e se plasmen no plan de integración das TICs da 

PXA do centro. 

 

14.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Para a nosa programación tivemos en conta o chamado Plan Valora desenvolvido pola 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en conxunto con outras 

organizacións, nun intento de fomentar a educación en valores democráticos. 

É moi importante que tratemos temas transversais nas nosas leccións debido a que este 

é un modo de educar aos nosos alumnos/as en algúns temas importantes da nosa 

sociedade. 

De acordo con Claire Kramsch, o tratamento de temas transversais é un bo modo de 

crear unha esfera de interculturalidade dentro da aula, o cal implica a análise da cultura 

estranxeira en relación coa propia e o respecto polo que é diferente. 

Algúns dos temas transversais que traballaremos coa nosa programación son: 

 Educación moral e cívica 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

 Educación vial 

 Educación para a saúde 

 Educación medioambiental 

 Educación para a paz 

 Educación para a convivencia 

 Educación pluricultural 

Ademais de ter en conta todo isto, levaranse a cabo aquelas directrices expresadas no 

plan de convivencia do centro, reflexadas na PXA do mesmo. 

 

15.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Non é sinxelo propoñer unha programación ideal que se adapte a cada neno e nena, e 

máis cando é tan grande a diversidade entre eles. Nas nosas aulas nunca atoparemos 

dous rapaces ou rapazas coas mesmas necesidades, inquietudes ou actitudes, por 

poñer un exemplo. Por isto, e como xa mencionamos con anterioridade, a nosa 



programación pretende ser o máis aberta posible, susceptible de ser modificada cando 

as circunstancias así o esixan. 

Para a detección destas necesidades debemos ter moi en conta e reflexionar acerca dos 

obxectivos que nos plantexamos e se son ou non son alcanzables co paso do curso. 

Tamén debemos recapacitar acerca da cantidade e dificultade dos contidos presentados 

e da súa utilidade dentro da vida real dos alumnos e alumnas. 

Con este afán de valorar a nosa propia programación incidiremos na observación 

sistemática do alumnado e do propio mestre na hora de poñela en práctica. Tamén, 

como xa dixemos á hora de mencionar os procedementos e técnicas de avaliación, 

teremos en conta os resultados da mesma para axustar todo o que sexa posible a 

programación e incluír os cambios precisos.  

 

 


