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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

                              
                                     
                                        
                                       
                                  
comportamento na aula.  

 

 PLEB1.2.                           

                                           

                                          

claridade.  

                                        

                                               

(abrir/pechar o libro, sentar, dar un lapis...).  

 

 

 

CCL 

 

                                        
                                        
                                   
fundamental: idade, nome          
                                        
                                    
                                    
       .  

 

                                         

                                    

                                        

mes                                         

                                              

                                         

comprensibles.  

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta  

 

 

CCL 

CSC 

 

 .                                         
                                       
                                  
                                         

 PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi 

sinxelas escritas, relacionadas cos temas 

traballados.  

 

CCL 
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soporte papel ou dixital.  

 

                                    
                                      
                                          
                                   
                                  
                                      
                                     
                                    
                                       
predicibles.  

 PLEB4.1. Escribe palabras relacionada      

                            .  

 

 

 

CCL 

                                      
                                   
                            
                           .  

 B5.6. Comprender e expresar o permiso, 
o acordo  

 

                                        

                                             

                                             

                       .  

                                             

                         (Please, thank you, 

excuse me).  

                                             

                                        T   ’  

right).  

 

CSIEE 

CCL  

CSC 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: A recollida de información para levar a cabo o proceso de avaliación 

basease na observación sistemática, probas específicas, revisión de tarefas e a 

recopilación de materiais. 

Instrumentos: Rexistro anecdótico (observación sistemática), proba escrita de cada 

unidade didáctica (proba específica), caderno de clase (revisión de tarefas) e porfolio de 

proxectos (recopilación de materiais). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

O procedemento para obter dita cualificación final, tendo en conta o carácter continuo da 

avaliación, será o resultado da media ponderada das cualificacións obtidas na primeira e 

segunda avaliación, cun peso do 40% e 60% respectivamente.  

Consideramos que dadas as circunstancias excepcionais e as dificultades de moitas 

familias para a realización das tarefas propostas, non sería convinte avaliar as 

aprendizaxes desenvolvidas no terceiro trimestre xa que non beneficiaría a maioría do 

noso alumnado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades desenvolvidas trataron de afondar na adquisicion por parte do 

alumnado das catro destrezas fundamentais para o dominio da lingua inglesa, 

tanto as receptivas como as produtivas. 

En referencia á destreza de comprensión oral propuxéronse actividades de escoita 

activa e comprensión de historias narradas por profesorado nativo ou visionado de 

vídeos con cancións da canle de youtube. Tamén contamos coa figura da auxiliar 

de conversa que temos este curso e que participa activamente na creación  de 

vídeos con diferentes actividades como na lectura de contos, trabalinguas ou 

elaboración de receitas entre outros. A comprensión escrita potenciouse realizando 

actividades como a resolución de adviñas, contestación de preguntas sobre as 

historias visionadas con antelación ou a elaboración de fichas interactivas para 

traballar estruturas gramaticais sinxelas así como  tamén vocabulario. Para 

fomentar a expresión oral tivemos en conta xogos, cancións e actividades de 

fonética e pronunciación. Por último, a expresión escrita, desenvolveuse a través 

de actividades nas que o alumnado tiña que escribir palabras relacionadas cos 

contidos traballados oralmente, contestar preguntas con estruturas gramaticais 

sinxelas ou crear adiviñas seguindo estruturas ou exemplos previamente 

traballados.   

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

Dadas as circunstancias acaecidas intentamos flexibilizar e adaptar a nosa 

metodoloxía a esta situación excepcional sen precendentes. Mediante o uso dun 

blog tratamos de manter un enfoque metodolóxico baseado na acción con fin de 

favorecer o aprendizaxe competencial do alumnado tendo en conta os 

coñecementos previos e afondando no  traballado nos dous trimestres anteriores.  
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No caso do alumnado sen conectividade, as titoras de cada grupo e a directora do 

centro facilitaron canles de comunicación directa coas familias mais 

desfavorecidas para achegarlles tanto material como as propostas didácticas das 

diferentes especialidades. 

Materiais e recursos 

En relación aos materiais e recursos cabe mencionar que se empregaron materiais 

interactivos facilitados pola editorial Mcmillan, fichas en formato PDF descargables 

da citada editorial, vídeos da website Youtube, fichas interactivas da web 

www.liveworksheets.com, xogos online da web www.eslgamesplus.com, 

actividades e xogos interactivos da web learnenglishkids.britishcouncil.org e videos 

facilitados pola auxiliar de conversa a través do seu canle en Youtube. 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Recursos empregados: Páxina web do centro, abalarmóbil, correo electrónico e blog. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

http://www.liveworksheets.com/
http://www.eslgamesplus.com/

