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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
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LINGUA INGLESA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

 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 . 

 PLEB1.1. Comprende o sentido global e a 

información máis importante de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico de 

uso cotiá. 

   •  CCL 

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral e a 

información mais importante do 

texto 

 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). 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeira 

como instrumento de comunicación. 

 B3.1. Identificar o tema e 

 PLEB1.2. Comprende os puntos principais 

e recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (xogos de 

ordenador, peticións, instrucións) sobre 

temas do seu interese, expresados con 

claridade e que conten con apoio visual en 

soporte papel ou dixital. 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen interromper. 

 PLEB2.1. Participa de forma activa en 

situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas , 

sobre temas do seu interese, cunha 

pronuncia e entoación comprensibles 

 PLEB2.6. Manifesta interese e respecto 

polas opinións do seus compañeiros/as. 

 CCL 

 CSC 

 

 

 

 

 CCL 

 

   CCL 

   CSC 

 

   CCL 
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comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos 
de temas previamente traballados de 
forma oral. 

 B3.3. Discriminar patróns gráficos 
recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas que expresen 
pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

 B3.4. Recoñecer os signos 

ortográficos básicos (punto e coma), 

así como os símbolos frecuente. 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios,, utilizando con razoable 

corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de 

puntuación 

 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos 

 B4.7. Usar ferramentas informáticas 

para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, 

realizar sinxelas presentacións e 

 PLEB3.2. Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo, con apoio visual, 

procedente dos medios de comunicación 

adaptados á súa competencia lingüística e 

acorde coa súa idade 

 PLEB3.7. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación 

 PLEB3.8. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos 

 

 PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral 

 

 PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir 

de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas 

ortográficas básicas 

 

 PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 

das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información 

 CD  

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 CSIEE 

 

 CCL 

 

 

 CCL 

 CCL 

 CSC 

 

 CCL 

 CS 

 CSC 
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transmitir información 

 B4.8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección 
frases curtas que utiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografía aceptable. 

 

 B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto oral 

he escrito 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua 

e pola súa cultura 

 B5.3. Amosar interese en participar 

en actividades individuais, así como 

respecto e cooperación nas 

situacións de aprendizaxe en grupo 

 B5.5. Expresarse en tempo presente e 
pasado simple, afirmativa e negativa, 
1ª e 3ª  

escrita. 

 

 

 

 

 

 

  PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros 

materiais de consulta para a elaboración de 

extos 

 

 

 

 

 PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura 

 PLEB5.2. Participa en actividades de 

prendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

    PLEB5.5. Identifica en textos simples: as 
formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación… 

 

 CCL 

 CAA 

 

 

 

 CCL 

 CSC 

 

 CCL 

 CSC 

 

 CCL 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CCL 

 CAA 
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persoa… 

 B5.6. Expresar nocións básicas 
relativas a accións cotiás, de lecer… 

 B5.8. Describirse fisicamente,  a si 

mesmo/a ou a outra persoa 

 B5.10. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 

 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. 

 B5.13. Mostrar un control dun 
conxunto de estruturas gramaticais. 

 B5.14. Comprender e utilizar  o léxico 
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula ou fóra dela. 

 PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 

actividades variadas de rutina, lecer 

 PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu 
aspecto físico, gustos, afeccións… de si 
mesmo/a e doutra persoa. 

PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a concordancia 

de número e persoa, e usa correctamente os 

nexos básicos 

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario necesario para participar nas 

interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos 

próximos á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente. 

 

 CCL 

 

 CCL 

 CAA 

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

Avaliación 

 

Procedementos: recollida de información baseada na información sistemática e revisión de 

tarefas. 

Instrumentos: rexistro da información observada, probas escritas de cada unidade didáctica e 

proxectos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

A cualificación final  será o resultado da media das cualificacións da primeira e a segunda 

avaliación, nunha porcentaxe do 40% e 60% respectivamente.Considerando as circunstancias que 

estamos a vivir no terceiro trimestre, non considero adecuado avaliar o traballo do mesmo para 

non prexudicar ao alumnado que puidera ter máis dificultades para realizar as tarefas debido as 

súas circunstancias persoais, familiares  ou sociais.  

 

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

Actividades 

 

 

 

 

-Actividades de comprensión oral en Edixgal,vídeos e outras actividades online de tipo 

lúdico: xogos, cancións e contos. 

Subimos vídeos que grava a nosa auxiliar de conversa sobre as actividades cotiás, 

elaboración de receitas de cociña, Easter, O dia da Terra, reciclaxe, trabalinguas , contos e 

poemas. 
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-En canto a comprensión e expresión escrita, actividades en Edixgal. 

- Trato de traballar algo a expresión oral a través da plataforma Webex pero encontro  

demasiados problemas de tipo técnico.  

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Metodoloxia Edixgal centrada, durante este trimestre, na comprensión oral e na 

comprensión escrita. 

Introdución a clases por vídeo conferencia para explicar algunha actividade e aclarar 

algunha dúbida. 

Uso de Edixgal, yutube e Webex 

 

Materiais e recursos  

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

A información ao alumnado é a través da mensaxería de Edixgal e de Webex. 

Coas familias , a comunicación é por Abalar móbil. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


