
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (5º E.P.) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe e competencias claves 

▪ 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. 

▪ 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) 

▪ B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

▪ PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que 

participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet.(CCL) 

▪ 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) 

▪ 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. 

▪ PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás 

habituais.(CSC) 

▪ B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 

e de uso diario. 

▪ PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia.(CCL,CD,CSC) 

▪ 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. 

▪ PLEB3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.(CCL) 

▪ B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos 

▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual, 

procedente dos medios de comunicación adaptados á súa competencia lingüística e 
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sinxelos. 

 

acorde coa súa idade. (CCL,CD) 

▪ 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. 

▪  

▪ PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral. (CCL). 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos. 

 

▪ PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas.(CCL) 

▪ B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar sinxelas presentacións e 

transmitir información. 

 

▪ 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, correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital falando de si 

mesmo/a e da súa contorna inmediata …).(CCL,CAA) 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

▪ PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos.(CCL,CAA) 

▪ B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais 

ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

▪ PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.(CCL,CAA,CSC) 

▪ B5.4. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

▪ PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe 

en distintos contextos.(CCL,CAA,CSC) 

▪ B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e ▪ PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 9 CENTRO:CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY 
CURSO:5º 

MATERIA:INGLÉS 

 

  

 

▪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

negativa, 1ª e 3ª persoa… afirmación e a negación…(CCL) 

▪ B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer… ▪ B5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, 

lecer…(CCL,CAA) 

▪ B5.7. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou obxectos. ▪ PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras.(CCL,CAA) 

▪ B5.8. Describirse fisicamente, achegando información complementaria, a 

si mesmo/a ou a outra persoa. 

▪ PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións… de si 

mesmo/a e doutra persoa.(CCL,CAA) 

▪ B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar 

as funcións comunicativas propias do seu nivel.  

▪ PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan 

información. (CCL) 

▪ 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. 

▪ PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos.(CCL) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Técnicas de observación 

Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Desempeño 

Instrumentos: 
Rúbricas 

Diario de clase 

Probas obxetivas on-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Proxectos 

Autoevaluación 

Cualificación final 

 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

 

Para o alumnado con avaliación 1ª e/ou 2ª suspensas:  

Nota media das dúas primeiras avaliacións (con recuperación) máis o traballo 

desenvolvido no periodo non presencial que como máximo engadirá 1 punto  

Nota do traballo non presencial  
70% entrega de tarefas propostas desenvolvidas polo alumnado 
10% probas de avaliación on-line sobre os contidos  e competencias clave, 
20% participación e interese pola materia e o proceso de ensinanza- 
aprendizaxe)  
O traballo desenvolvido de xeito non presencial poderá engadir como 
máximo 1 punto na nota final 
O traballo desenvolvido no periodo non presencial non poderá influír 

negativamente na calificación final do alumnado. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: Procedemento ordinario segundo os resultados 
obtidos na 1º e 2º avaliación.  
Realizarase un seguimento das tarefas, coa adaptación necesaria en cada 
caso, para comprobar que o seu nivel de competencia está progresando e 
supera o nivel requirido para o curso pendente.  

Criterios de cualificación:  Procedemento ordinario segundo os 
resultados obtidos na 1º e 2º avaliación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Procedemento 
ordinario segundo os resultados obtidos na 1º e 2º avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

- Redaccións curtas e con modelos, sobre temas explicados e posterior 
gravación de audios e vídeos por parte dos alumnos para facer un 
seguimento da expresión oral, en función das posibilidades de cada 
alumno/a. 

- Videoconferencias a través da plataforma Cisco Webex meeting que nos 
facilitou a Xunta de Galicia, nas que se resolven dúbidas, revísanse e 
exercicios e realízanse actividades de expresión oral en inglés. 

- Vídeos e titoriais da rede 
- Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 
- Lecturas de textos curtos e exercicios de comprensión. 
- Exercicios do libro de texto e do activity book. 
- Fichas imprimibles. 

- Fichas interactivas da páxina https://es.liveworksheets.com/  que 
permite transformar as  tradicionais fichas imprimibles (doc, pdf, 
jpg...) en exercicios interactivos autocorrexibles, que chamamos 
"fichas interactivas". Os alumnos completan estas fichas online 
e envianme a súas  respostas ao meu correo. Esto é positivo para 
os alumnos pois é máis motivador para eles. 

- Probas orais ou escritas. 
- Formularios autocorrexibles. 
- Actividades de investigación 
 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

Metodoloxía de traballo telemático respetará os principios de: 

Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 

Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán actividades interactivas, 

realizarán actividades de libro dixital,.. e enviarán as tarefas propostas ao 

profesorado pola canle establecida . 

A comunicación co docente será continua, fluida e inmediata tendo en conta 

as circunstancias nas que nos atopamos e adaptarase ás características 

particulares de cada alumno. 

Con data actual non se coñece a ningún alumno destes cursos que non teña 

conexión á rede. Sí que existen alumnos con baixa conectividade á rede que 

teñen para subir determinadas tarefas.  

 

 

https://es.liveworksheets.com/
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Materiais e 
recursos 

 

 En 5º A, todos os materiais e recursos atópanse aloxados na aula virtual 
do centro á que se pode acceder de forma pública a través da seguinte 
ligazón:https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbenchosey/aulavirtual2/course/view.php

?id=7 
Os contidos organízanse en bloques. Os primeiros bloques son de información 
xeral e avisos e os seguintes bloques correspóndense coas leccións do período 
de confinamento. As leccións antigas vanse agochando para facilitarlles o 
traballo aos alumnos. A lección máis actual correspóndese co bloque marcado 
en azul. Ademais o alumnado pode acceder a unha parte privada co seu 
propio usuario e contrasinal. Desta forma pode empregar os foros do curso 
(onde preguntar dúbidas), a mensaxería privada co mestre e a entrega de 
diversas tarefas. 

 En 5º B todos os recursos e materiais están dispoñibles na páxina web do 
centros, mediante un enlace a google drive ao que se pode acceder de forma 
pública, a travésda seguinte ligazón, e que se fixo chegar ás familias tamén a 
través de abalar. 
https://drive.google.com/drive/folders/1kCRCtdgPlqfKcF2eN9LfZ_wLjiaI4vCE?usp=shari
ng 
 
- Material escolar do alumnado 
 
- Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 
domicilios. 
 
- Libros de textos e Activity books que teñen nas casas.  
 
- Libros de texto online. 
 
- Libros de literatura, prensa, revistas,…. 
 
- Fichas que poden descargar e imprimir. 
 
- Vídeos e titoriais da rede así como vídeos e titoriais preparados polo 
profesorado. 
 
- Cuestionarios, probas, textos,…. Elaborados polo profesorado. 
 
- Fichas interactivas da páxina https://es.liveworksheets.com/  que permite 
transformar as  tradicionais fichas imprimibles (doc, pdf, jpg...) en exercicios 
interactivos autocorrexibles, que chamamos "fichas interactivas". Os alumnos 
completan estas fichas online e envianme a súas  respostas ao meu correo. 
Ademáis de esto, as fichas interactivas poden incluir sons, videos, exercicios 
de arrastrar e soltar, unir con frechas, selección múltiple...   
 
- Tamén se emprega a plataforma Cisco Webex para facer 
videoconferencias co alumnado nas que se resolven dúbidas, revísanse e 
exercicios e realízanse actividades de expresión oral en inglés. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbenchosey/aulavirtual2/course/view.php?id=7
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbenchosey/aulavirtual2/course/view.php?id=7
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbenchosey/aulavirtual2/course/view.php?id=7
https://drive.google.com/drive/folders/1kCRCtdgPlqfKcF2eN9LfZ_wLjiaI4vCE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kCRCtdgPlqfKcF2eN9LfZ_wLjiaI4vCE?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Web do centro 
Aplicación abalar móbil 
Correo electrónico, do centro, de aula ou nivel. 
Chamadas telefónicas 
Teleconferencias individuais e colectivas 
 

Publicidade  

 
Publicación na web e no taboleiro do centro 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 
 


