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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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Contidos e competencias imprescindibles  

LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 
 

Criterio de avaliación Contidos 

Amosa interese por participar en 
interaccións orais nunha lingua 
estranxeira. 

Linguaxe básico para saudar e despedirse 
Linguaxe básico de aula  
Cores 
Sentimentos 
Números 
Animais 
Partes do corpo 
Accións 
Cancións:  

 Hello song 

 I have a pet 

 Hello reindeer 

 Head and shoulders 

 Dinosaurs song 
Contos:  
             Little duck tale 
             Dinosaurs tale 

 The Very Hungry Caterpillar 
 

Mantén unha actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 

Amosa interese por coñecer cancións e 
rimas noutra lingua. 

K, 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

As Instrucións do 27 de abril de 2020 

(criterios de avaliación de Educación Infantil) 

establecen en Educación Infantil a avaliación 

forma parte inseparable do proceso educativo, 

e será global, continua e formativa. Debe 

servir para detectar e valorar os procesos de 

desenvolvemento do alumnado e analizar os 

seus progresos e dificultades, así como as 

súas aprendizaxes. 
 

 No contexto actual, ademais da necesaria 

coordinación entre os profesionais, resulta 



 
 

imprescindible reforzar a fluidez da 

comunicación cos pais, nais e titores legais 

dos alumnos e alumnas como partícipes 

directos no proceso de ensino aprendizaxe dos 

seus fillos e fillas. 
 
Os criterios de avaliación nesta etapa 

flexibilizaranse atendendo especialmente ao 

desenvolvemento evolutivo do alumno ou 

alumna e á consecución dos obxectivos da 

etapa.  
 

Tendo en conta isto, o traballo do terceiro 

trimestre centrarase na consolidación dos 

mínimos traballados e no afondamento 

daqueles que foron impartidos de maneira 

presencial. Este traballo terá sempre presentes 

as diferentes posibilidades horarias, 

tecnolóxicas e de apoio do alumnado.  

En base a isto, estableceranse os seguintes 

indicadores de logro para a avaliación deste 

terceiro trimestre: 

O/a alumno/a participa nas propostas 

plantexadas dentro das súas posibilidades. 

O/a alumno/a consolidou aqueles contidos 

xa traballados previamente. 

 

Instrumentos: 

Listas de cotexo 
 

Cualificación final 

Seguindo o recollido nas Instrucións do 27 de 

abril de 2020, partiremos das seguintes premisas: 

A continuidade do proceso de promoción á 

Educación Primaria non poderá verse 

prexudicada pola situación de actividade non 

presencial, en ningún caso, agás para o 

alumnado con necesidades educativas 

especiais para o que se considere moi 

conveniente a permanencia un ano máis nesta 

etapa, sempre previo informe do 

departamento de orientación e o acordo dos 

proxenitores. 
 



 
 

En base ao marco legal que regula a 

avaliación na nosa comunidade educativa 

establecemos os seguintes criterios para o 

cálculo da cualificación ordinaria: 

A nota basedo alumnado será a resultante 

dos resultados obtidos durante o primeiro e 

segundo trimestre na seguinte proporción: 

50% do total resultado da cualificación 

obtida no PRIMEIRO TRIMESTRE. 

50% do total resultado da cualificación 

obtida no SEGUNDO TRIMESTRE. 

En base aos criterios de cualificación 

establecidos o alumnado poderá mellorar a 

cualificación ata un 10% se o docente 

considera que o rendemento é positivo. 
Sempre se terán en conta as posibilidades e 
circunstancias de cada un dos alumnos e 
alumnas. 

Proba extraordinaria de setembro 

Non procede. 

Alumnado de materia pendente 

Non procede. Non hai alumnado con 
materia pendente. 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Comprensión de contos. 

 Cancións. 

 Tarefas de expresión oral. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

A metodoloxía estará basada nos 
principiosde continuación, inmediatez, 
equilibrio, flexibilidade, fluidez e variedade. 
Con respecto ao principio de 
continuaciónrealizarase un acompañamento 
durante o proceso de confinamento 
resolvendo. Haberá comunicación 
principalmente de forma asíncrona co 
alumnado e coas familias. Realizarase a 
través da mensaxería Abalar. 



 
 

En canto ao principio de 
inmediatezprocurarase como norma 
contestar as mensaxes nun prazo de 24 
horas en días lectivos e nun prazo de 48 
horas en fins de semana ou días non 
lectivos. 
Haberá coordinación constante co equipo 
de nivel para evitar a sobrecarga de tarefas 
e respectar o equilibrioentre as distintas 
materias.  
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 
dificultades para unirse ás 
videoconferencias ou para subir 
determinadas tarefas.  
Para o alumnado con baixa conectividade 
dáse a posibilidade de entregar as tarefas 
no centro a través de correo postal, servizos 
de Protección Civil dos concellos ou 
presencialmente respectando as normas 
vixentes nese momento. 
 

Materiais e recursos 

Flash cards, games, contos da aula de 
ingles, videos, audio contos, material 
propio. 
 

 

 

Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 

Co alumnado de Educación Infantil 
emprégase a aplicación Abalar para 
informar ás familias das novidades e temas 
importantes.. 
Igualmente a través dunha conta de correo 
conxunta para o profesorado dun mesmo 
nivel proporcionase resolución a algunha 
dúbida por parte das familias. 
 

Publicidade  

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



 
 

 


