
Programación 1º Ciclo de Ensino Primario Área de Lingua Inglesa
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Competencia lingüística: ao desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, 
utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación.

Competencia para aprender a aprender: ao desenvolver a mellora da capacidade comunicativa 
xeral,  xa  que  logo  a  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira  inclúe  a  reflexión  sobre  a  propia 
aprendizaxe. Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe 
como  a  atención,  a  concentración,  a  memoria,  a  comprensión,  a  expresión  lingüística  e  a 
motivación do logro entre outras. Axuda a entender os erros como parte normal do proceso de 
aprendizaxe,  a  aceptar  as propias limitacións e a  perseverar,  aínda que os logros  non sexan 
inmediatos.

Tratamento da información e competencia dixital: ao incorporar as tecnoloxías de información e 
comunicación ao proceso de ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira. Ademais o coñecemento 
do inglés fai posible o acceso á información que se poida atopar nesta lingua, ao tempo que ofrece 
a posibilidade de comunicarnos utilizándoa creando contextos reais e funcionais de comunicación.

Competencia social e cidadán: ao implicar o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
á cultura anglosaxona. Isto favorece a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, 
o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia 
e a integración e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade como as diferenzas. 
Ademais, en lingua estranxeira é especialmente relevante o traballo cooperativo e a través destas 
interaccións apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as dos demais.

Competencia  cultural  e  artística: posto  que  inclúe  especificamente  un  achegamento  a 
manifestacións  culturais  propias  da  lingua  e  dos  países  nos  que  se  fala.  Ademais  facilita  a 
expresión  das  distintas  opinións,  gustos  e  emocións  que  poden  producir  as  diferentes 
manifestacións artísticas e culturais, fomentado un criterio propio. Por outra banda a realización de 
traballos individuais e en grupo que teñen como base a representación de simulacións e narracións 
contribúe á adquisición desta competencia.

Competencia  matemática:en  diversas  situacións  de  comunicación  cotiás:  comparación  de 
cantidades; pesos, medidas ... Así mesmo contribúe ao desenvolvemento do razoamento lóxico ao 
fomentar a inducción de regras gramaticais a partir de exemplos ou a súa aplicación práctica.

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: en canto gran parte dos temas 
e materiais utilizados refírense á natureza, aos problemas medioambientais, á saúde, ao deporte, á 
alimentación, ás ciencias naturais, etc.
Autonomía e iniciativa persoal:posto que fomenta o traballo cooperativo na aula, o manexo de 
recursos persoais e habilidades sociais de colaboración,  o que supón poñer en funcionamento 
determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións, 
propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal. Ademais deixa un amplo marxe de libertade ao 
alumno/a para elixir as estratexias de aprendizaxe máis idóneas en función das súas capacidades, 
necesidades, estilo de aprendizaxe, intereses persoais, etc.
Por  outra  banda  contribúe  a  desenvolver  a  iniciativa,  a  superar  a  timidez  e  a  desenvolver 
habilidades sociais  ,  esforzándose por pronunciar correctamente,  falar en inglés en parella,  en 
grupo, ante a clase....
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• Escoitar e comprender mensaxes en interaccións verbais variadas, utilizando as informacións 
transmitidas para a realización de diversas tarefas concretas relacionadas coa experiencia do 
alumnado.

• Expresarse e interactuar oralmente en situacións sinxelas e habituais que teñan un contido e 
desenvolvemento  coñecidos,  utilizando  procedementos  verbais  e  non verbais  e  adoptando 
unha actitude respectuosa e de cooperación.

• Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados na aula e 
coa axuda de modelos.

• Ler  de  xeito  comprensivo  textos  diversos,  relacionados  coas  experiencias  e  intereses  do 
alumnado, extraendo información xeral e específica de acordo cunha finalidade previa.

• Aprender  a  usar  con  progresiva  autonomía  medios  variados,  incluídas  as  TIC,  para  obter 
información e para comunicarse en lingua estranxeira.

• Valorar  a  lingua  estranxeira,  e  as  linguas  en  xeral,  como  medio  de  comunicación  e 
entendemento entre as persoas de procedencias e culturas diversas e como ferramenta de 



aprendizaxe de distintos contidos.

• Manifestar  unha  actitude  receptiva,  interesada  e  de  confianza  na  propia  capacidade  de 
aprendizaxe e de uso da lingua estranxeira.

• Coñecer aspectos doutras culturas que utilizan a lingua estudada e amosar unha actitude de 
respecto cara as mesmas.

• Utilizar os coñecementos e as experiencias previas coas linguas galega e castelá para unha 
adquisición máis rápida, eficaz e autónoma da lingua estranxeira.

• Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, de acentuación e de entoación, así como estruturas 
lingüísticas  e  aspectos léxicos  da lingua estranxeira  e usalos como elementos básicos da 
comunicación 
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1º Curso
Persoaxes do método
Saúdos e despedidas: Hello!, Bye bye!
Fórmulas de presentación: I'm... ; This is...
Fórmulas de cortesía: please, thank you
Cancións, poesías... das distintas unidades
Vocabulario básico das distintas unidades
Estructuras básicas das distintas unidades:  It's 
got..., I've got..., It's..., Let's...!, I can..., Look at 
my...; I'm (hungry), I like..., Do you like...?, Show 
me...,  Colour..,  Cut  out...,  Happy  Halloween!, 
Merry Christmas!, Happy Carnival!, Look at...
TPR
Ritmo, acentuación e entoación das mesmas
As  Cores:  red,  green,  yellow,  blue,  orange, 
purple, pink, black, white
Números do 0-10
Os tamaños: small, little, big, long
Os estados de ánimo: tired, angry, sad, happy
A familia: membros da familia
Os xogos e xoguetes
Os animais salvaxes e as súas accións
O corpo: As partes principais
As comidas: nomes de alimentos básicos
As prendas de vestir
As festas: Christmas, Halloween, Carnival

2º Curso
Persoaxes do método
Saúdos e despedidas: Hello!, Bye bye!, see you 
next time
Fórmulas de presentación: I'm... ; This is (the)...
Fórmulas  de  cortesía:  How  are  you?,  I'm  (...) 
thanks, please, thank you
Cancións, poesías... das distintas unidades
Vocabulario básico das distintas unidades
Estructuras básicas das distintas unidades:  I'm 
wearing  (a)...,  I've  got.  (a)..,  I  haven't  got...,  I 
like..., I don't like..., The (...) is in the (...), I want 
some...,  I  want  a...,  Put  on  your...,  Happy 
Halloween!, Merry Christmas!, Happy Carnival!
TPR
Ritmo, acentuación e entoación das mesmas
As  Cores:red,  green,  yellow,  blue,  orange, 
purple, pink, white, black, brown, grey
Números do 0-20
Os tamaños: small big, long, short
A aula: materiais e obxectos
O  tempo:  fenómenos  metereolóxicos  e  tempo 
atmosférico
Días da semana
Estacións do ano
Partes da casa: nome das habitacións e mobles
Os animais domésticos: as mascotas
As afeccións: nomes de hobbies e accións
O corpo: as principais partes do corpo e da cara
A roupa: Prendas de vestir
O conto: persoaxes dos contos (princesa, rei...)
Os  alimentos  e  a  gastronomía  propia  das 
distintas festas
As festas: Christmas, Halloween, Carnival
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Criterios avaliación 
1º ciclo de primaria

– Captar  o  sentido  global  e  identificar  algúns  elementos  específicos  en  textos  orais  breves, 
sinxelos  e  contextualizados,  con  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do 
contexto.

– Amosar comprensión, mediante respostas verbais e non verbais de instruccións básicas dadas 
en situacións habituais da aula.

– Participar  de  xeito  dirixido  en  conversacións  orais  sinxelas  relativas  a  situacións  e  temas 
familiares.

– Ler e identificar palabras e frases moi sinxelas introducidas previamente e presentadas nun 
contexto e cun propósito determinado.

– Escribir palabras a partir de modelos introducidos previamente e cunha finalidade específica.

– Recoñecer  e  reproducir  de  forma  intelixible  aspectos  sonoros,  de  ritmo,  acentuación  e 
entoación de expresións que aparecen en contextos comunicativos habituais.

– Mostrar interese por aspectos socioculturais cercanos e moi concretos.

– Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e recoñecer a diversidade 
lingüística como elemento enriquecedor.

– Usar de xeito adecuado expresións básicas de relación social en situacións de comunicación 
orientada.

– Amosar confianza na propia capacidade para aprender unha lingua estranxeira.

– Usar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  pedir  axuda,  acompañar  a 
comunicación con xestos, utilizar  diccionarios visuais e identificar algúns aspectos persoais 
que o axuden a aprender mellor.

Mínimos esixibles

Criterios de promoción
– Valora a lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e para achegarse a nenos/as 

doutras culturas.

– Amosa interese e unha actitude positiva de respecto cara á aprendizaxe da lingua inglesa.

– Imita, escoita e reproduce rimas, cancións e xogos moi sinxelos.

– Comprende  mensaxes  verbais  moi  sinxelas,  significativas  e  contextualizadas  nas  que  se 
utilicen linguaxes diversas (xestos, mímica, sons, imaxes e recursos multimedia).

– Participa activamente en producións orais moi sinxelas relativas a situacións e a temas de 
interese  para  o  alumno/a:  xogos,  dramatizacións  de  contos,  instrucións  para  realizar 
actividades da aula.

– Amosa comprensión, mediante respostas verbais sinxelas, de interaccións básicas de saúdo, 
despedida, presentación e de manifestación sinxela de estados de ánimo.

– Utiliza  fórmulas orais moi sinxelas da expresión cotiá.

– Repite producións orais sinxelas e breves de uso diario cunha pronunciación, ritmo e entoación 
intelixibles.

– Memoriza fórmulas breves e sinxelas de comunicación oral  (xogos de sortes, retrousos de 
cancións e contos, fórmulas verbais para iniciar unha actividade, lerias, xogos de mans...)

– Relaciona a forma escrita coa forma oral, recorrendo ás diversas linguaxes que acompañan ás 
palabras e enunciados (imaxes, xestos, sons).

– Identifica  e  interpreta  palabras  e  enunciados  curtos  moi  sinxelos  e  contextualizados  en 
situacións de comunicación significativas (tarxetas de felicitación, anuncios, carteis).

– Produce mensaxes significativas sinxelas de xeito guiado en papel ou en formato dixital cunha 
finalidade comunicativa e con axuda de modelos que previamente fosen aprendidos oralmente.

– Escribe palabras e frases sinxelas a partir dun modelo substituíndo unha palabra ou expresión 



por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, informar, saudar, escribir un 
cartel...) tanto de forma manuscrita como en formato dixital.

– Recoñece  as  estratexias  que  utiliza   para  cada  aprendizaxe:  axudas  xestuais,  repetición 
sonora en voz alta ou de movemento, asociación, emprego de dicionarios visuais, utilización da 
internet...

– Manifesta curiosidade por coñecer diferentes aspectos da vida e da cultura relacionadas coa 
lingua estranxeira

Procedementos e instrumentos de avaliación
Follas de avaliación, Observación e  revisión do traballo persoal do alumno/a, exames e probas 
escritas, probas orais, revisión do Activity Book...

Sistemas de cualificacións
• Cualificacións en exames, probas orais e escritas
• O traballo persoal do alumno/a na clase.
• Presentación de traballos escritos e/ou manualidades.
• A presentación do caderno e doutros traballos.
• O comportamento e actitude na clase.
• Autoavaliación

Para  adxudicar  aos  alumnos/as  unha  nota  final  terase  en  conta  o  nivel  de  consecución  dos 
obxectivos  marcados  para  o  ciclo  ou  para  cada  curso  escolar,  así  como  os  puntos  expostos 
anteriormente. Daráselle especial  importancia ao traballo persoal,  a realización das tarefas e á 
participación nas actividades, así como ao interese e actitude amosados.
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Liña metodolóxica
Partir dos coñecementos previos dos alumnos/as; centrándonos naquilo que lle resulta familiar 
e próximo. Deste xeito o alumno/a pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír 
significados e atribuírlle sentido ao que aprende.

Partir  da  aprendizaxe  globalizada: ofrecer  actividades  interrelacionadas  coas  outras  áreas 
curriculares, empezando polo coñecemento do mesmo neno para seguir coa exploración do mundo 
que os rodea.

Desenvolver  unha  metodoloxía  flexible,  lúdica  e  aberta,  que  permita  integrar  no  proceso  de 
aprendizaxe a totalidade do alumnado heteroxéneo e diverso.

Captar a motivación do alumnado a través de situacións comunicativas que inclúan o humor e o 
xogo, facilitando así a aprendizaxe.

Fomentar actividades que alenten a cooperación e o traballo en grupos que favorezan un clima de 
axuda e compañeirismo na clase.

Ter en conta que o alumnado posúe  distintos ritmos e xeitos de aprendizaxe,  que deben ser 
contemplados na programación de actividades tanto de reforzo como de ampliación.

Basear a aprendizaxe na  propia actividade do alumno/a.  Con esta finalidade programaranse 
unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente participación. Para que esta 
actividade sexa constructiva a intervención do profesor/a será esencial. Debe caracterizarse por 
ser: activa, reflexiva e axustada ao nivel que mostra cada alumno/a, debendo: iniciar o  input da 
lingua, axudar ao individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar 
feed-back, contextualizar  as actividades e dar significados comprensíbeis para o alumno/a,  así 
como  promover  estratexias  de  comunicación  e  potenciar  as  estratexias  de  aprendizaxe  xa 
adquiridas.

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

Levar  un  rexistro  referente  ao  progreso  de  cada  alumno/a  que  facilite  a  avaliación  do 
mesmo, así como asegure a calidade do proceso.

Incluír procedementos dirixidos á consecución dunha competencia comunicativa efectiva 
oral e escrita.

Construír un ambiente relaxado na clase que facilite a participación na mesma dos alumnos/as.

Materiais

1º Primaria: Surprise! 1 – Oxford University Press.  Class BooK, Activity Book, Pupill's MultiROM, 
Caderno de Avaliación, Teacher’s Resource Pack (Photocopy Master Book, Cds audio, flashcards, 
word  cards,  story  cards,  cross  curricular  cards,  posters,  Uncle  Harry's  parcel,  DVD,  Teacher's 
Resource CD-ROM, Paxina web

2º Primaria: Surprise! 2– Oxford University Press.  Class BooK, Activity Book, Pupill's MultiROM, 
Caderno de Avaliación, Teacher’s Resource Pack (Photocopy Master Book, Cds audio, flashcards, 
word  cards,  story  cards,  cross  curricular  cards,  posters,  Uncle  Harry's  parcel,  DVD,  Teacher's 
Resource CD-ROM, Paxina web

Recursos
Vídeo, reproductor de video, lector DVD, DVDs, TV, Radiocasete/reprodutor CD, encerado dixital 
interactivo,  ordenadores,  cámara  de  vídeo,  cámara  de  fotos,  plastificadora,  fotocopiadora, 
encuadernadora, mascotas, posters, flashcards, Big books, Biblioteca, Aula de Informática
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– Ubicación na aula

– Disposición da aula

– Adaptación do tempo e ritmo de aprendizaxe

– Atención individualizada e específica.

– Mellora dos procedementos, hábitos e actitudes

– Ofrecer variedade de actividades, xogos e recursos, asequibles a unha gran diversidade de 
niveis e susceptibles de ser utilizados dun xeito flexible.

– Ofrecer material diverso e chamativo coa finalidade de que se adapte ás características do 
alumnado, independentemente de cales sexan as súas necesidades.

– Ofrecer material visual que permita que a fase de presentación das unidades poida seguirse 
pola totalidade do alumnado.

– Compaxinar a realización de actividades específicas ou adaptadas coa integración no grupo a 
través da participación en actividades TPR, cancións...

– Facilitar contidos de reforzo e ampliación  que teñan en conta as distintas necesidades e os 
distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado.

– Para  aqueles  nenos  con  neae,  priorizaranse  os  contidos  de  procedementos  e  actitudes, 
buscando a integración social,  diante da imposibilidade de lograr un progreso suficiente en 
contidos conceptuais. Neste caso as adaptacións serán significativas (supoñerán eliminación 
de contidos, obxectivos e os conseguintes criterios de avaliación referidos a aprendizaxes que 
poden considerarse básicas).
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tamén o é e lévase a cabo ao longo de todo o curso, incidindo especialmente naqueles aspectos 
do alumno/a máis deficitarios. Deste xeito, quedará reflectido no seu informe de avaliación cales 
son os aspectos susceptibles de mellora e realizará  as actividades de reforzo propostas a tal 
efecto. Non se trata de saturar ao alumno/a con dificultades con tarefas extra, senón de  reforzar 
os contidos iniciais coa práctica diaria.
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c. As actividades complementarias e extraescolares desta área serán organizadas en colaboración co 
resto do centro. A destacar especialmente as actividades relacionadas coas distintas festas do 
ano: Christmas carols,  Halloween, Carnival, Easter, Peace Day...

Fo
m

en
to

 d
a 

le
ct

ur
a 

e 
da

s 
TI

C
s 

As liñas xerais serán as deseñadas no Plan Lector do colexio. A  especial contribución desta 
área ao fomento da lectura será:

– Fomentar que os nenos/as lean e escriban palabras e frases  sinxelas, evitando interferir na 
aprendizaxe da lectura e escritura na súa propia lingua.

– A especial aportación ao fomento de lectura desde a área de Inglés será primordialmente a 
utilización  de  soportes  distintos  aos  utilizados  habitualmente:  narración  de  historias 
estructuradas  ao  redor  das  “story  cards”,  DVDs  coa  historia  narrada  que  os  alumnos/as 
poderán  ler  ao  seu  propio  ritmo  en  soporte  informático  mentres  escoitan  a  narración  e 
utilización da páxina web do método.

– Dentro  da  aula  tentarase  de  facer  unha  pequena  biblioteca  de  libros  en  lingua  inglesa, 
adecuados ao nivel dos alumnos/as, que ou ben poidan levar a casa como préstamo, ou ben 
poidan lerse na clase conxuntamente.

En canto ás Tecnoloxías de Información e Comunicación  o método utilizado escolleuse, entre 
outros motivos, polo fomento do uso das mesmas que realiza. A contribución desta área será:



- Mellorar a comprensión do inglés escrito e falado a través do uso na aula das tecnoloxías de 
información e comunicación.  Para esto se traballará especialmente cos DVD, MultiROM e CD-
ROM para os dous niveis, así como coa  páxina web do método.


