
PROGRAMACIÓN INGLÉS CURSO 2021-2022 

1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

O CRA Raíña Aragonta está situado na localidade de Salceda de Caselas, no sur da 

provincia de Pontevedra. A súa sede está na Esfarrapada, rúa Rosalía de Castro nº 

11 A e consta de sete aulas en distintas parroquias do municipio: Soutelo, Fontán, 

Budiño, Entenza, San Xurxo, Picoña e Barreiro e unha sede central situadas en 

Esfarrapada na que hai dúas aulas de 4º de educación infantil e tres aulas 

correspondentes aos niveis de 5º e 6º de Infantil. O número total de alumnado 

ascende a 219 alumnos/as. 

O número de sesións semanais de lingua estranxeira ascende a unha cunha 

duración de 60 minutos e convén salientar que o centro forma parte da rede de 

centros plurilingües de Galicia nembergantes, debido a cuestións organizativas e 

falta de persoal neste curso escolar non se levará a cabo dito programa. Este curso 

escolar as sesións de lingua estranxeira levaranse a cabo nun aula específica para 

inglés compartida con relixión, agás nas parroquias na que se levará a cabo a 

sesión na aula correspondente.  

 

Base Legal: 

● Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE) 

● Ensinanzas mínimas fixadas no Real decreto 1630/2006, do 29 de decembro. 

● Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

● Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, 

desenvolvemento e avaliación do segundo ciclo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

2. OBXECTIVOS 

Estamos ante unha lingua, elemento vivo, no que o factor fundamental é a constante 

exposición á mesma para poder imitar os sons e producir así que  o obxectivo xeral 

será iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades 



contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

Neste curso escolar planteanse os seguintes obxectivos específicos: 

1. Motivar aos nenos para que aprendan inglés con alegría, tranquilidade e 

confianza en si mesmos. 

2. Captar o seu interese por medio dos personaxes e cos relatos das súas 

divertidas aventuras. 

3. Proporcionar cos personaxes uns bos modelos de conduta e fomentar así o 

desenvolvemento das súas habilidades sociais e a súa intelixencia 

emocional. 

4. Habituar aos nenos aos sons e ritmos da lingua inglesa e á práctica de sons 

concretos. 

5. Animalos a escoitar inglés e responder activamente ao que oen, creando así 

oportunidades para que falen cando se sintan preparados para facelo. 

6. Promover neles a seguridade e a autoestima por medio dunhas rutinas claras 

e motivalos a participar nos contos, cancións, xogos e outras divertidas 

actividades baseadas en TPR (Total Physical Response). 

7. Fomentar o desenvolvemento cognitivo, creativo, físico e emocional dos 

nenos, así como as actitudes positivas cara a eles mesmos e os demais. 

8. Darlles oportunidades para que aprendan sobre o mundo que os rodea. 

9. Conseguir que os novos coñecementos sobre a lingua estén relacionados 

cos seus centros de interese para que non só queden na escola senón que 

os relacionen nas súas actividades diarias e fagan uso deles no seu ámbito 

familiar. 

10. Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando 

unha actitude positiva cara á lingua. 

3.CONTIDOS 

Bloque 1. Linguaxe verbal 

● 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 demais. 

● Participación e escoita activa en situacións habituais de comunicación. 



● Utilización axeitada das normas que rexen o intercambio lingüístico, 

respectando a quenda de palabra, escoitando con atención e respecto. 

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

situacións habituais de comunicación. 

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

descricións, contos lidas por outras persoas. 

● Participación creativa en xogos lingüísticos para divertirse e para aprender 

(What´s missing, I spy...) 

Bloque 2. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

● 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. 

Bloque 3. Linguaxe artística 

● Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a 

linguaxe plástica (liña, forma, cor, textura, espazo). 

● Interpretación e valoración, progresivamente axustada, de diferentes tipos de 

obras plásticas presentes no ámbito. 

● Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos 

cotiáns e de instrumentos musicais. Utilización dos sons achados para a 

interpretación e a creación musical. 

● Participación activa e desfrute na interpretación de cancións, xogos musicais 

e danzas. 

Bloque 4. Linguaxe corporal 

● Descubrimento e experimentación de xestos e movementos como recursos 

corporais para a expresión e a comunicación. 

● Utilización, con intención comunicativa e expresiva, das posibilidades 

motoras 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. 

4. AVALIACIÓN 

. 

A avaliación é unha parte integral do proceso de ensino-aprendizaxe e sirve como 

instrumento de reflexión para mellorar os distintos aspectos deste proceso e a forma 

de facer na aula. Para iso utilízanse instrumentos de avaliación variados sen 

esquecer a diversidade, respectando o ritmo e as capacidades persoais e 

fomentando actitudes positivas no neno/a que axuden a desenvolver destrezas 

relacionadas directamente co seu desenvolvemento integral. 

Por iso terase en conta que: 

Nesta etapa da educación infantil, a avaliación será global, continua e formativa. A 

observación directa e sistemática constituirá a técnica principal do proceso de 

avaliación. 

A avaliación nesta etapa debe servir para identificar as aprendizaxes adquiridas e o 

ritmo e características da evolución de cada nena ou neno. Para estes efectos, 

tomaranse como referencia os criterios de avaliación de cada unha das áreas 

Avaliaremos, ademais dos procesos de aprendizaxe, a nosa propia práctica 

educativa. 

Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

•Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva 

con iguais e con persoas adultas, segundo ás intencións comunicativas. 

•Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e 

respectuosa e responder empregando T.P.R. 

•Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira, 

interesándose por participar en interaccións orais en rutinas, xogos e situacións 

habituais de comunicación. 



•Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación, 

por gozar coas súas producións e por compartir as experiencias creativas, estéticas 

e comunicativas. 

A continuación preséntanse os indicadores observables específicos dos 

diferentes niveis de 2º ciclo de educación infantil divididos por avaliacións: 

➢ 4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 

Primeira avaliación 

Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

Participa activamente en actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 

corporal emitida. 

Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo na lingua estranxeira 

Segunda avaliación 

Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

Participa activamente en actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 

corporal emitida. 

Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira 

Terceira avaliación 

Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

Participa activamente en actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 

corporal emitida. 

Emprega expresións convencionais de cortesía de agradecemento na lingua 

estranxeira 

➢ 5º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS) 

Primeira avaliación 

Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 



Participa activamente en actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 

corporal emitida. 

Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo na lingua estranxeira 

Segunda avaliación 

Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

Participa activamente en actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 

corporal emitida. 

Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira 

Terceira avaliación 

Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

Participa activamente en actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 

corporal emitida. 

Emprega expresións convencionais de cortesía de agradecemento na lingua 

estranxeira. 

 

➢ 6º EDUCACIÓN INFANTIL (6 ANOS) 

Primeira avaliación 

Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

Participa activamente en actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 

corporal emitida. 

Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo na lingua estranxeira 

Segunda avaliación 

Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

Participa activamente en actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 

corporal emitida. 



Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira 

Terceira avaliación 

Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

Participa activamente en actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 

corporal emitida. 

Emprega expresións convencionais de cortesía de agradecemento na lingua 

estranxeira 

 

5. METODOLOXÍA 

Primara a linguaxe receptiva fronte a activa, tendo en conta o perído de silencio, e 

as rutinas que se integrarán no curso para desenvolver tanto a competencia 

sociocultural como a competencia comunicativa. O ensino baseado en cancións e 

contos farán que sexa máis doado recordar o aprendido. A programación estará 

aberta a calqueira cambio que cómpra facer, segundo os intereses dos menos e as 

instrucións proporcionadas pola xunta en base a evolución da pandemia. Será de 

gran axuda coordinarse cos proxectos da titoria ,por este motivo non se usará libro 

de texto. Este ano o eixo condutor será o proxecto “ Caselín da a volta arredor do 

mundo” pero levarase a cabo calquera proxeto que poida xurdir partindo dos 

intereses do alumnado. 

Tomaremos en conta os diferentes estilos de aprendizaxe e as actividades serán 

curtas. Isto queda reflectido na reciclaxe sistemática do vocabulario e as destrezas e 

na avaliación continua. Como a estas idades os nenos son esencialmente 

cinestésicos e aprenden a través do tacto e o movemento, presentaremos moitas 

actividades TPR tales como xogos, mímica e rimas con accións.  

A metodoloxía estará determinada pola situación que determine a evolución da 

pandemia e o protocolo sanitario da Xunta de Galicia que estará susceptible a 

calqueira modificación: 

 

6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 



Segundo establece o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado) a programación debe dar unha resposta 

axeitada ás necesidades educativas de todo o alumando. A gran variedade de 

actividades empregadas na aula de Inglés contribuirá á atención da diversidade na 

clase. Tendo en conta a necesidade de apoio educativo dalgúns nenos, 

estableceranse, en colaboración cos/as titores/titoras e o Departamento de 

Orientación, actividades específicas, medidas e modificación metodolóxicas para 

contribuir á adquisición dos obxectivos. 

PLANIFICACIÓN DA LABOR EDUCATIVA EN ESCENARIOS DIFERENTES AO 

PRESENCIAL. 

No referido á atención educativa do alumnado da aula nos escenarios que impliquen 

unha atención diferente da estabalcida con carácter xeral para o ensino prensencial, 

seguirase o establecido no apartado correspondente da PXA: PLANIFICACIÓN DA 

LABOR EDUCATIVA NOS DIFERENTES ESCENARIOS.” 

 

 

 

 


