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1.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 5º Primaria
Criterio de avaliación
Estándares de aprendizaxe
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
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
PLEB1.1 – Comprende o sentido global e a información máis importante de textos
conectados cos propios intereses e coas propias experiencias do alumnado,
orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa idade,
articulados con claridade e transmitidos de viva voz ou por soportes multimedia que
procedentes de medios audiovisuais ou da Internet.
non distorsionen a mensaxe.
PLEB1.2 – Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións
B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do
coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) sobre
sentido xeral e a información mais importante do texto.
temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con apoio visual
en soporte papel ou dixital.
PLEB1.3 - Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que
B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do
participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de
sentido xeral e a información mais importante do texto.
comunicación e da Internet.
BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS
B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación sobre
PLEB2.1 – Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de
temas dos seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, usando expresións comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese,
e frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores
sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación
básicos (and/or/then/but).
comprensibles.
B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación sobre
temas dos seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, usando expresións PLEB2.2 - Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás
e frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores
habituais.
básicos (and/or/then/but).
B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de
comunicación que requiran un intercambio directo de información en áreas de
PLEB2.4 – Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e.cancións, conversas
necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha pronuncia axeitada e
telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia.
empregando as convencións propias do proceso comunicativo.
PLEB2.8 - Comeza a utilizar correctamente e progresivamente aspectos fonéticos
B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso
básicos, do ritmo, da acentuación e da entoación da lingua estranxeira para a
diario.
produción de textos orais comprensibles.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos PLEB3.2 – Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual,
escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e cun léxico cotián procedente dos medios de comunicación adaptados á súa competencia
de interese para o alumnado e que conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. lingüística.
B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido
PLEB3.4 – Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.
xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos.
B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), así como os símbolos PLEB3.9 – Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e
frecuentes.
presentación dos textos escritos.
BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, utilizando
con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais signos de PLEB4.1 – Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá,
puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral.
súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.
B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, utilizando
con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais signos de PLEB4.2 – Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura
puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas.
súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.
PLEB4.7 – Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital, de
B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades preelaboradas polo forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado (elaboración dunha
persoal docente, realizar sinxelas presentacións e transmitir información.
enquisa, SMS, correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital falando
de si mesmo/a e da súa contorna inmediata .
B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con
5º-PLEB4.8 - Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta para a
razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía
elaboración de textos.
aceptable.
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Bloque 5: COÑECEMENTO DA LINGUA EN CONSCIENCIA INTERCULTURAL
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.
B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como respecto e
cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.

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.
PLEB5.2 – Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas,
respecta as ideas dos e das demais e contribúe ó traballo en grupo.

B5.4. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia física, afeccións… en PLEB5.4 - Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de
situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.
aprendizaxe en distintos contextos.
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B5.8. Describirse fisicamente, achegando información complementaria, a si mesmo/a
ou a outra persoa.
B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as funcións
comunicativas propias do seu nivel.

PLEB5.8 – Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións de si
mesmo/a e doutra persoa.
PLEB5.10 – Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que
achegan información.
PLEB5.12 – Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse nas
B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados.
interaccións dentro e fórda aula.
PLEB5.14 -Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para
B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións comunicativas
participar nas interaccións de aula ou fora da aula, ler textos próximos á súa idade
sinxelas da vida da aula ou fóra dela.
e escribir con léxico traballado previamente.
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1.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º Primaria
Criterio de avaliación
Estándares de aprendizaxe
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
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
PLEB1.1 – Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que
propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou
lle interesan (xogos, ordenadores, CD etc.).
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, público e educativo,
sempre que as condicións acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se
poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e conte con apoio visual ou
cunha clara referencia contextual.
B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
PLEB1.3 - Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións,
comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos principais do texto. indicacións, peticións, avisos).
B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e da información contida no texto para
PLEB1.5 - Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas
facerse unha idea dos significados probables de palabras e expresións que se
que participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un
descoñecen.
mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou un lugar.
BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS
PLEB2.1 – Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e
B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi breves que
ensaiadas,sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a
requiran un intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou
outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa
sobre temas moi familiares (un mesmo, a contorna inmediata, persoas, lugares,
clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais actividades do seu día
obxectos e actividades, gustos e opinións), nun rexistro neutro ou informal, utilizando
a día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú
expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas
preferido, o aspecto exterior dunha persoa,ou un obxecto; presentar un tema
con conectores básicos, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa moi clara, sexan
que lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir o que llegusta e non lle
evidentes as pausas e titubeos e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a
gusta e dar a súa opinión) usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e
cooperación da persoa interlocutora para manter a comunicación.
entoación comprensible.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e información específica en
PLEB3.1 – Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas,
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, moi breves e sinxelos, en
letreiros e carteis en rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, museos,
lingua estándar e cun léxico de alta frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de
colexios, e outros servizos e lugares públicos
texto resulten moi familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata, a condición de que
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se poida reler o que non se entendeu, que se poida consultar un dicionario e conte
con apoio visual e contextual.
PLEB3.2 - Comprende información esencial e localiza información específica en
B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de prezos,
comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos principais do texto. anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, programas culturais
ou de eventos etc.
PLEB3.3 – Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais e
B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
tarxetas) breve e sinxela que trate sobre temas familiares como, por exemplo,
comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos principais do texto. un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou un
lugar, a indicación da hora e o lugar dunha cita etc.
PLEB3.4 – Comprende o esencial e os puntos principais de noticias breves e
B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os significados probables
artigos de revistas para mozas e mozos que traten temas que lle sexan
de palabras e expresións que se descoñecen.
familiares ou sexan do seu interese(deportes, grupos musicais, xogos de
ordenador).
BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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
PLEB4.1 – Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais
razoable corrección as convencións ortográficas básicas e os principais signos de
(por exemplo, para rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha conta de correo
puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos
electrónico etc.).
da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.
BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA EN CONSCIENCIA INTERCULTURAL
B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e
significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades ou celebracións),
PLEB5.1 - Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas
condicións de vida (vivenda, contorna), relacións interpersoais (familiares, de amizade
que participa que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo,
ou escolares), comportamento (xestos habituais, uso da voz ou contacto físico) e
a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou dun lugar.
convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre
estes a unha comprensión adecuada do texto.
PLEB5.3 - Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos
B5.3. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (p. e. unha
(teléfono, Skype) nas que se establece contacto social (dar as grazas, saudar,
demanda de información, unha orde, ou un ofrecemento) e un repertorio limitado dos despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, presentarse, interesarse polo
seus expoñentes máis habituais, así como os patróns discursivos básicos (p. e. inicio e estado de alguén, felicitar a alguén), se intercambia información persoal e sobre
peche conversacional, ou os puntos dunha narración esquemática, inicio e peche
asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se pide
dunha carta, ou os puntos dunha descrición esquemática).
prestado algo, queda con amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. como se
chega a un sitio con axuda dun plano).
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2.

Avaliación e cualificación

De acordo coas Instrucións do 27 de abril, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019-2020, nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia, a avaliación deste terceiro trimestre será continua e terá un carácter
diagnóstico e formativo. A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das clases só poderá
ter valor positivo para a cualificación do alumnado.
O profesorado adaptará o sistema de avaliación, co obxectivo de que o alumnado poida continuar avanzando na
súa formación, tendo especialmente en conta a situación dos estudantes máis vulnerables. A repetición de curso
será excepcional e proporase unicamente nos casos, debidamente xustificados, de alumnado cun historial
académico de dificultades de aprendizaxe para o que a permanencia no mesmo curso sexa a medida que mellor lle
permita progresar no desenvolvemento das competencias recollidas no currículo.
O profesorado emitirá un informe individual valorativo do traballo realizado polo seu alumnado no curso, que
inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación dos mesmos. Estes informes serán tidos
en conta de cara á programación do curso 2020-2021.

Procedementos:
Os procedementos de avaliación nas dúas primeiras avaliacións figuran na programación
didáctica do curso e inclúen: análise das producións do alumnado, observación
sistemática, intercambios orais co alumnado, cuestionarios e probas específicas.
Para o terceiro trimestre utilizaremos a análise das producións do alumnado e o
intercambio oral ou escrito con eles, tendo especialmente en conta as dificultades que
entraña esta formación a distancia para o alumnado e para as súas familias, e a
vulnerabilidade emocional que provoca o confinamento.

Instrumentos:
Avaliación

Os instrumentos empregados nos dous primeiros trimestres foron:
 Análise das producións do alumnado: textos escritos, textos orais,resolución de
problemas, cadernos de clase, producións plásticas, producións musicais,
producións motrices..
 Observación sistemática: diarios de clase, escalas de observación, rexistros,
rúbricas...
 Intercambios orais co alumnado: asembleas, debates, postas en común...
 Cuestionarios: probas orais, probas escritas.
 Probas específicas.
Para o terceiro trimestre, de acordo co explicado no apartado anterior, empregaremos a
análise das producións do alumnado, a súa participación nas propostas programadas e o
intercambio oral ou escrito con eles.
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3.

Actividades

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)
As propostas para o alumnado de 5º e 6º están deseñadas de xeito globalizador,
interdisciplinar e significativo tendo como referencia ás competencias claves máis
necesarias. Combínanse actividades de recuperación, repaso, reforzo e nalgúns
casos de ampliación para todo ou parte do alumnado. As actividades de
ampliación serán sobre temas traballados previamente na aula.
En canto á atención á diversidade a pauta que aplicamos para o alumnado con
algún tipo de dificultade é unha atención máis individualizada.
Trátase do mesmo tipo de propostas que facíamos nas clases presenciais o que lles
permite manterse incorporados/as á aprendizaxe contínua.
Unha vez recibidos os distintos traballos, se lles reenvían con pistas para que
intenten atopar os distintos erros. As dúbidas xurdidas son contestadas tanto por
Hangouts como por correo electrónico.

A metodoloxía proposta promove a contrución de aprendizaxes significativas a
partir de coñecementos xa adquiridos contextualizados e conectados coas
Competencias. Cada alumno/a ten unha conta Google creada para o caso e a
titoría tamén dispón dun enderezo propio de traballo a través do cal poden
interactuar as familias, alumnos/as e profesorado . Isto permite o intercambio de
Metodoloxía
arquivos a través de Google Drive e unha comunicación máis directa a través de
(alumnado con
Hangouts Meet, onde se levan a cabo mensaxes e videochamadas.
conectividade e sen A través de Abalar móbil fanse chegar diferentes avisos ou comentarios ás
conectividade)
familias sobre o seguimento do alumnado.
Cada día explícanse as novas propostas a realizar ou lémbranse as pendentes.
Unha vez realizadas, o alumnado as mandan e se lle fan as indicacións necesarias
para que as corrixan. Levase un rexistro das tarefas enviadas, dando flexibilidade
xa que comprendemos que cada situación familiar é distinta
Portátil E-dixgal
Materiais e recursos Vídeos e audios en inglés para a realización de diversas tarefas.
Tarefas e actividades deseñadas
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4.

Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Para trasladar a información ao alumnado e ás familias das propostas e
actividades que se programarán no terceiro trimestre, utilizaremos, en función
dos distintos cursos, dos recursos das familias e do tipo de contido, os seguintes
medios: Abalar, correo electrónico, teléfono, E-dixgal, blogs do centro e
videoconferencias.
Para informar da propia adaptación da Programación do curso, remitiremos
unha mensaxe Abalar a todas as familias, comunicando a súa publicación.

Publicidade

Esta adaptación da Programación do curso 2019-2020 será publicada na web do
centro.
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