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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA 

Criterio de avaliación                       Estándar de aprendizaxe Competencias 

           BLOQUE 1 COMPRENSIÓN 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 cotiá con axuda de 

elementos lingüísticos e non 

lingüísticos presentes nas situacións 

comunicativas e conectados cos 

propios intereses e coas propias 

experiencias 

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a 

información mais importante do 

 PLEB1.1. Comprende o sentido global e a 

información máis importantes de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico de 

uso cotiá procedentes de medios 

audiovisuais ou da Internet adecuados a 

súa idade. 

 PLEB1.2. Comprende os puntos principais 

e recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (contos, 

cancións e conversas) sobre temas 

familiares ou do seu interese e expresados 

con claridade e que conten con apoio 

visual 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

 CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCL 
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texto. 

 

interaccións cara a cara, sen interromper 

 PLEB1.5. Interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

 CSL 

 CSC 

 

 CCL 

 CSC 

 

 

                                          

                                 

BLOQUE 2 :PRODUCCIÓN TEXTOS ORAIS 

 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 

  PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións 

cotiás.  

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

 PLEB2.5. Manifesta interese e respecto 

polas apartacións do seus 

 CCL 

 

 CSC 

 

 

 CSC 
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convencións propias do proceso 

comunicativo.  

 B2.3. Valorar as linguas estranxeiras 

como instrumento de comunicación. 

compañeiros/as. 

 PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira nas 

diferentes situacións comunicativas. 

 

         BLOQUE 3 .COMPRENSIÓN TEXTOS 

ESCRITOS 

 

 CCL 

 CSC 

 

 

 

 B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas máis importantes 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. 

 PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira. 

 PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso 

autónomo de estratexias de comprensión 

lectora 

 PLEB3.9. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escrito 

 CCL 

 

 

 

 CCL 

 CCA 

 

 CCL 

 CAA 

 

 

 CCL 

 CSIEE 
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          BLOQUE 4. PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS 

 B4.1. Escribir textos sinxelos propios, 

compostos de frases simples illadas, 

nun rexistro neutro, 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 

 

 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua 

e pola súa cultura 

 B5.7. Solicitar e comprender o 

permiso, o acordo, a información, a 

 PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral 

 PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a 

lingua estranxeira escrita de forma 

correcta en situacións variadas atendendo 

á súa corrección ortográfica 

          

           BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E    

CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura. 

 PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre o permiso, o acordo, a 

preferencia, desexo ou a capacidade 

 PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

 

 CCL 

 

 

 CCL 

 CAA 

 

 

 

 

 

  CCCL 

  CAA  

  CSCCL 

 

 

 CCL 
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preferencia, a axuda ou o desexo, a 

capacidade entre outra 

 B5.13. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos relacionados 

coas súas experiencias, intereses e 

próximos á súa idade. 

para desenvolverse nas interaccións 

habituais 

 PLEB5.13. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario necesario 

para participar nas interaccións de aula ou 

fóra da aula, ler textos próximos á súa 

idade e escribir con léxico traballado 

previamente. 

 CSC 

 

 CCL 

 CSC 

 

 CCL 

 CAA 

 

   

**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. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

 

A avaliación é un elemento e proceso fundamental na práctica educativa que nos orienta e 

permite efectuar xuízos de valor necesarios para orientar e tomar decisións con respecto ao 

proceso de ensino - aprendizaxe. O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado son os 
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criterios de avaliación e a súa concreción nos estándares de aprendizaxe. 

Segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, entendemos por criterios de avaliación o 

referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que queremos 

valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias. 

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

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 

Centrámonos fundamentalmente no desenvolvemento das catro competencias a través de 

tarefas dinámicas que semanalmente propoño na aula virtual do centro, actividades de 

repaso e refozo do blogue englishwithtiger, páxinas web  de recursos online  ,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 e 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 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.Tamén animei os nenos e nenas a que me mandasen correos 

electrónicos en inglés a modo de carta ao meu enderezo para sabe que tal están e levar 
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dese modo un seguimento sobre o seu sentir e o seu traballo diario nestes momentos tan 

delicados para todos. 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste 

sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan 

integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e 

actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real. 

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e 

aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de 

aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo. 

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento do mesmo e unha 

atención personalizada en función das necesidades de cada neno e nena. 

Dadas as circunstancias acaecidas intentamos flexibilizar e adaptar a nosa metodoloxía a 

esta situación excepcional sen precedentes. En canto ao alumnado con conectividade, 

realizouse o envío e o seguemento do desenvolvemento das tarefas propostas a través da 

aula virtual do centro, así como a través  do correo electrónico . 

Semanalmente envío as tarefas de inglés sobre contidos previamente traballados na aula  
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a través da aula virtual do centro e avisando por abalar móvil. Empregamos tamén un blog 

principalmente dirixido a primeiros,segundos e terceiros pero tamén recomendo o seu uso 

para os cuartos xa que intentamos que os nenos e nenas, repasen e reforcen os contidos 

traballados en xeral  dunha forma interactiva e lúdica sen necesidade de impresión previa, 

podendo facelos de forma online.  

En canto ao alumnado sen conectividade, facilitáronselle as propostas das tarefas e 

actividades do blogue 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 

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 das tarefas que poden facer nos libros físicos asi como nos dixitais e  

do blog 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 tamén actividades de reforzo e repaso dos contidos dixitais dos libros 

Tiger, e por último como xa dixemos anteriormente contamos semanalmente coa activa 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Recursos empregados: Páxina web do centro, aula virtual, blogue, abalarmóbil e correo 

electrónico. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


