
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

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. 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020MATERIA: 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

       DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

 

 

CENTRO: CEIP BERGANTIÑOS 

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

MATERIA: INGLÉS 

DATA: 12 MAIO 2020. 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

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. 
 

ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

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. 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

INGLÉS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a 
información esencial e os puntos 
principais en textos orais moi breves e 
sinxelos en lingua estándar, con 
estruturas simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e 
lentamente e transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos relacionados 
coas propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotiáns 
predicibles ou relativos a áreas de 
necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre 
que as condicións acústicas sexan boas 
e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou 
pedir confirmación e conte con apoio 
visual ou cunha clara referencia 
contextual.  
B1.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a 

PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos 
que lle interesan (xogos, ordenadores, 
CD etc.). 

CCL (competencia comunicación 
lingüística) 

CAA (competencia aprender a 
aprender) 

PLEB1.2. Comprende mensaxes e 
anuncios públicos que conteñan 
instrucións, indicacións ou outro tipo 
de información (por exemplo, 
números, prezos, horarios, nunha 
estación ou nuns grandes almacéns). 

CCL 

CCA 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos) 

CCL  

CCA 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar 
na súa presenza (por exemplo, nunha 
tenda, nun tren).  

CCL  

CAA 

PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e sinxelas 
nas que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por exemplo, 

CCL  

CAA  
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información esencial ou os puntos 
principais do texto.  
B1.3. Utilizar as indicacións do 
contexto e da información contida no 
texto para facerse unha idea dos 
significados probables de palabras e 
expresións que se descoñecen. 
B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes.  

 

 

 

un mesmo, a familia, a escola, o tempo 
libre, a descrición dun obxecto ou un 
lugar.  

PLEB1.6. Comprende as ideas 
principais de presentacións sinxelas e 
ben estruturadas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc.), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta 
e clara  

CCL 

CAA 

PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e 
o esencial e distingue os cambios de 
tema de programas de televisión ou 
doutro material audiovisual e 
multimedia dentro da súa área de 
interese (p. e. nos que se entrevista a 
mozos e mozas ou personaxes 
coñecidos ou coñecidas sobre temas 
cotiás (por exemplo, o que lles gusta 
facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos 
etc.).  

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B2.1. Participar de maneira simple e PLEB2.1. Fai presentacións breves e CCL 
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comprensible en conversas moi breves 
que requiran un intercambio directo 
de información en áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas moi 
familiares (un mesmo, a contorna 
inmediata, persoas, lugares, obxectos e 
actividades, gustos e opinións), nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando 
expresións e frases sinxelas e de uso 
moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos, 
aínda que en ocasións a pronuncia non 
sexa moi clara, sexan evidentes as 
pausas e titubeos e sexa necesaria a 
repetición, a paráfrase e a cooperación 
da persoa interlocutora para manter a 
comunicación.  
B2.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas para producir 
textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., 
fórmulas e linguaxe prefabricado ou 
expresións memorizadas, ou apoiando 
con xestos o que se quere expresar.  
B2.3. Articular, de maneira polo xeral 
comprensible pero con evidente 
influencia da primeira ou outras 
linguas, un repertorio moi limitado de 

sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar a 
outras persoas; dar información básica 
sobre si mesmo, a súa familia e a súa 
clase; indicar as súas afeccións e 
intereses e as principais actividades do 
seu día a día; describir brevemente e 
de maneira sinxela a súa habitación, o 
seu menú preferido, o aspecto exterior 
dunha persoa, ou un obxecto; 
presentar un tema que lle interese (o 
seu grupo de música preferido); dicir o 
que lle gusta e non lle gusta e dar a súa 
opinión)usando estruturas sinxelas e 
cunha pronuncia e entoación 
comprensible.  

CAA 
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patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos, adaptándoos á 
función comunicativa que se quere 
levar a cabo.  
B2.4. Facerse entender en 
intervencións breves e sinxelas, aínda 
que resulten evidentes e frecuentes os 
titubeos iniciais, as vacilacións, as 
repeticións e as pausas para organizar, 
corrixir ou reformular o que se quere 
dicir.  
B2.5. Interactuar de maneira moi 
básica, utilizando técnicas moi simples, 
lingüísticas ou non verbais (p. e. xestos 
ou contacto físico) para iniciar, manter 
ou concluír unha breve conversa.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B3.1. Identificar o tema, o sentido 
xeral, as ideas principais e información 
específica en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, moi 
breves e sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e nos que 
o tema tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a condición de 
que se poida reler o que non se 

PLEB3.1. Comprende instrucións, 
indicacións, e información básica en 
notas, letreiros e carteis en rúas, 
tendas, medios de transporte, 
cinemas, museos, colexios, e outros 
servizos e lugares públicos  

CCL 

CAA 

PLEB3.2. Comprende información 
esencial e localiza información 
específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, 

CCL 

CAA 
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entendeu, que se poida consultar un 
dicionario e conte con apoio visual e 
contextual.  
B3.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os puntos 
principais do texto. 
B3.3. Inferir do contexto e da 
información contida no texto os 
significados probables de palabras e 
expresións que se descoñecen. B3.4. 
Recoñecer os signos ortográficos 
básicos (p. e. punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
₤), e identificar os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes.  

catálogos, listas de prezos, anuncios, 
guías telefónicas, publicidade, folletos 
turísticos, programas culturais ou de 
eventos etc.  

 

PLEB3.3. Comprende correspondencia 
(SMS, correos electrónicos, postais e 
tarxetas) breve e sinxela que trate 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición dun 
obxecto ou un lugar, a indicación da 
hora e o lugar dunha cita etc.  

CCL 

CAA 

PLEB3.4. Comprende o esencial e os 
puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e mozos 
que traten temas que lle sexan 
familiares ou sexan do seu interese 
(deportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador).  

CCL 

CAA 

PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes principais, 
a condición de que a imaxe e a acción 
conduzan gran parte do argumento 
(lecturas adaptadas, cómics etc.).  

CCL 

CAA 

PLEB3.6. Emprega de forma axeitada 
os signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 

CCL 
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uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤).  

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B4.1. Construír, en papel ou en soporte 
electrónico, textos moi curtos e 
sinxelos, compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro ou 
informal, utilizando con razoable 
corrección as convencións ortográficas 
básicas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo/a, 
da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predicibles.  
B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas para producir textos escritos 
moi breves e sinxelos, p. e. copiando 
palabras e frases moi usuais para 
realizar as funcións comunicativas que 
se perseguen.  
B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección 
palabras ou frases curtas que se 
utilizan normalmente ao falar, pero 
non necesariamente cunha ortografía 
totalmente normalizada.  
B4.4. Facer uso das ferramentas 

PLEB4.1. Completa un breve formulario 
ou unha ficha cos seus datos persoais 
(por exemplo, para rexistrarse nas 
redes sociais, para abrir unha conta de 
correo electrónico etc.).  

CCL 

CD (competencia dixital) 

CAA 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou SMS) 
na que dá as grazas, felicita a alguén, 
fai unha invitación, dá instrucións, ou 
fala de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata (familia, amigos e amigas, 
afeccións, actividades cotiás, obxectos 
e lugares) e fai preguntas relativas a 
estes temas.  
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC (competencias sociais e cívicas) 
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informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal 
docente.  
B4.5. Usar correctamente o dicionario 
bilingüe, biblioteca de aula e outros 
materiais de consulta para a 
elaboración de textos, respectando as 
súas normas de funcionamento.  

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos, concretos e significativos, 
sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, 
actividades ou celebracións), 
condicións de vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares), 
comportamento (xestos habituais, uso 
da voz ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas de 
cortesía), e aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
comprensión adecuada do texto. 
B5.2. Recoñecer aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos, concretos e significativos, e 
aplicar os coñecementos adquiridos 

PLEB5.1. Entende a información 
esencial en conversas breves e sinxelas 
nas que participa que traten sobre 
temas familiares como, por exemplo, 
un mesmo, a familia, a escola, o tempo 
libre, a descrición dun obxecto ou dun 
lugar. 

CCL 
CAA 
CSC (competencias sociais e cívicas) 

 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións 
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un 
produto e preguntar o prezo).  

CCL  -  CAA   -  CSC 

PLEB5.3. Participa en conversas cara a 
cara ou por medios técnicos (teléfono, 
Skype) nas que se establece contacto 
social (dar as grazas, saudar, 
despedirse, dirixirse a alguén, pedir 
desculpas, presentarse, interesarse 
polo estado de alguén, felicitar a 
alguén), se intercambia información 

CCL 

CD 

CSC 
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sobre estes a unha produción oral e 
escrita adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis elementais.  
B5.3. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas principais do texto (p. e. 
unha demanda de información, unha 
orde, ou un ofrecemento) e un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis habituais, así como 
os patróns discursivos básicos (p. e. 
inicio e peche conversacional, ou os 
puntos dunha narración esquemática, 
inicio e peche dunha carta, ou  
os puntos dunha descrición 
esquemática).  
B5.4. Recoñecer os significados máis 
comúns asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral ou escrita (p. e 
estrutura interrogativa para demandar 
información).  
B5.5. Recoñecer un repertorio limitado 
de léxico oral ou escrito de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e intereses.  

persoal e sobre asuntos cotiás, se 
expresan sentimentos, se ofrece algo a 
alguén, se pide prestado algo, queda 
con amigos e amigas ou se dan 
instrucións (p. e. como se chega a un 
sitio con axuda dun plano).  

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. 
e. médica nomeando partes do corpo 
para indicar o que lle doe.  

CCL 

CSC 

PLEB5.5. Compara aspectos lingüísticos 
e culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia integrada a través 
de producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas.  

CCL 

CAA 
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B5.6. Cumprir a función comunicativa 
principal do texto (p. e. unha 
felicitación, un intercambio de 
información, ou un ofrecemento), 
utilizando un repertorio limitado dos 
seus expoñentes máis frecuentes e de 
patróns discursivos básicos (p. e. 
saúdos para inicio e despedida para 
peche en conversas ou en 
correspondencia, ou unha narración 
esquemática desenvolvida en puntos.  
B5.7. Cumprir a función comunicativa 
principal do texto escrito (p. e. unha 
felicitación, un intercambio de 
información, ou un ofrecemento), 
utilizando un repertorio limitado dos 
seus expoñentes máis frecuentes e de 
patróns discursivos básicos (p. e. 
saúdos).  
B5.8. Manexar estruturas sintácticas 
básicas (p. e. enlazar palabras ou 
grupos de palabras con conectores 
básicos como “e”, entón”, “pero”, 
“porque”), aínda que se sigan 
cometendo erros básicos de maneira 
sistemática en, p. e., tempos verbais 
ou na concordancia.  
B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio 
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limitado de léxico, tanto oral como 
escrito, de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas  
habituais e concretos relacionados cos 
propios intereses, experiencias e 
necesidades.  
B5.10. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente en situacións reais ou 
simuladas en contextos menos 
dirixidos.  
B5.11. Comparar aspectos lingüísticos 
e culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia integrada a través 
de producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…).  
B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e 
multicultural das familias e da súa 
contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos.  
B5.13. Establecer similitudes e 
diferenzas das linguas que hai na aula 
ou na súa contorna máis próxima.  
B5.14. Valorar as linguas como un 
instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras culturas, 
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que hai diversidade de linguas e 
mostra respecto por todas.  
 

**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, e poñeranse en coñecemento dos IES aos que irán o noso alumnado,  están 
reflectidos en cor azul. 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

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

observación sistemática, nos rexistros de acceso á plataforma co alumnado con conectividade, 

probas específicas, revisión de tarefas e a recompilación de materiais  e na actitude amosada en 

función dos recursos dos que dispón. 

Instrumentos: tarefas  realizadas polo alumnado na actividade diaria, rexistro da información 

obtida a través do traballo realizado na plataforma Edixgal, proba escrita de cada unidade 

didáctica e recompilación de material traballado polo alumnado. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes 

desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, 
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recuperación e, no seu caso, ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado 

de alarma polo Real Decreto 463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa media das 

dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do 

alumnado, ata un máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo 

desenvolvido dende a suspensión da actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á 

adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas 

tarefas propostas. 

 

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

Actividades 

As actividades desenvolvidas tratan de afondar na adquisión das catro destrezas 

fundamentais. En canto á comprensión oral traballamos co material de Edixgal, con vídeos 

aportados pola nosa auxiliar de conversa e tamén vídeos de youtube. Aproveitamos as 

celebracións para introducirlles actividades interesantes como: receitas, trabalinguas, 

vídeos conmemorativos como o do Día internacional da Terra… 

A comprensión e a expresión escrita trabállase na plataforma Edixgal. A través das 
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videoconferencias afondamos, na medida do posible, na expresión oral. 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Dende as plataformas Edixgal e Webex tentamos manter un enfoque metodolóxico que 

favoreza a aprendizaxe competencial e que o alumnado disfrute coa aprendizaxe, de aí 

vídeos e traballos que son centro dos seus intereses.  

Somos conscientes dos duros momentos que estamos a vivir e o menos que desexamos é 

agobiar con tarefas ao noso alumnado.  

O alumnado está amosando un alto grao en competencia dixital. 

Materiais e recursos 

Humanos. Explicación e resolución de dúbidas a través de mensaxes por AbalarMóbil e 

aplicación webex  amosando dispoñibilidade segundo as necesidades. 

Materiais. Ordenador, tablets e tamén o uso do móbil para acceder  aos recursos de 

Edixgal, vídeos online, xogos e recursos educativos e facilitar fichas escritas para aquel 

alumnado que non pode acceder aos contidos da aplicación. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Edixgal, abalarmóbil, correo electrónico,  teléfono, aplicacións de mensaxería instantánea, 

aplicación videoconferencia (webex). 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


