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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

                                      

                              

                                     

                                 

                                 

                                    

                                      

                             

                                   

                               

distorsionen a mensaxe e conten co 

apoio visual correspondente.  

 

                                        

                                           

                                            

        . 

                                     

                                           

(                                  , avisos).  

                                             

iguais como medio de aprendizaxe 

compartido.  

 

CCL 

 

CCL 

 

CSC 

                                                                                CCL 
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(and/or).  

 

elementais previamente preparadas e 

ens                                     

                                       

                       .  

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta  

                                          

                            /as.  

 

 

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 de 

interese para o alumnado e conte 

con apoio visual en soporte papel ou 

dixital.  

 

 PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CCL 
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                                   .  

                                  

                                        

traballadas previamente de forma oral.  

                                      

                                     

                                      

obxecto ou un lugar, de que          

                   , cales son os seus 

gustos ou se hai algo nun determinado 

lugar. 

CCL 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua 

e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas 

que soliciten o seu uso comunicativo.  

 

                                   

                                   

        (nome, idade, actividades, 

favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre 

os demais.  

                                      

                                 

                                          

CCL  

CSC 
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(hello, goodbye, see you...).  

                                    

                             

                                       

                                         

respostas verbais e non verbais.  

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán que ser 
vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

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 recompilación 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 principalmente o resultado da media ponderada das cualificacións obtidas na 

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

 

 

 

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

Actividades 

 

Centrámonos fundamentalmente no desenvolvemento das catro competencias a través do 

blogue englishwithtiger, páxinas web  de recursos,a páxina da editorial Macmillan e a canle 

de youtube. 

Seleccionamos aquelas actividades que sexan motivadoras para o noso alumnado, 

variadas, e que permitan o uso de recursos e métodos flexibles e lúdicos. 

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

fonética e pronunciación. Para a parte de expresión escrita empregamos actividades sobre 

os contidos previamente traballados de forma oral no curso e das actividades de 

contacontos da editorial. A destreza de comprensión oral desenvolveuse mediante 

lecturas da sección Story Corner da editorial Macmillan, vídeos con cancións da canle de 
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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 elaboración de receitas entre outros . Na parte de comprensión 

escrita practicamos exercicios de relacionar sobre os contidos traballados e das actividades 

do contacontos, entre outras. 

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 e padlet 

intentamos que os nenos e nenas, repasen e reforcen os contidos traballados durante o 

curso dunha forma interactiva e lúdica sen necesidade de impresión previa, podendo 

facelos dunha forma online.  

En canto ao alumnado sen conectividade, facilitáronselle as propostas do blogue con 

actividades e tarefas dende o propio centro educativo a través da páxina web, así como 

tamén unha dirección de correo electrónico para aquelas familias que quixeran enviar 

material traballado dos libros ou actividades a través de fotos ou capturas de pantalla 

dos seus traballos. 

 

Materiais e recursos  
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Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos traballados previamente antes 

desta situación, así mesmo como ás características e necesidades do contexto educativo e 

alumnado. A través do blogue reforzamos os contidos xa previamente traballados, 

exercicios de fonética, cancións, xogos, adiviñas, facer retos, e tamén contamos con 

contacontos na sección de story corner da editorial Macmillan con actividades en pdf para 

facer despois da escoita activa, engadimos  actividades de reforzo e repaso dos contidos 

dixitais dos libros Tiger, e por último como xa dixemos anteriormente contamos coa 

participación da auxiliar de conversa con propostas lúdicas e educativas a través da canle 

de  youtube. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

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

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


