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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comprensión de textos 
orais 
 

 

B1.1. Comprender o sentido xeral de 
textos orais propios da súa idade 
(contos breves e sinxelos, rimas 
infantís, cancións adiviñas moi 
evidentes) emitidos con ritmo discursivo 
lento, con claridade e de viva voz ou 
por medios técnicos que non 
distorsionen a percepción da mensaxe, 
con apoio visual moi redundante que 
axude á comprensión. 

PLEB1.1. Comprende a información esencial 
dun conto, rima ou canción moi breves, e moi 
sinxelos, previamente traballados, emitidos 
lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e 
con apoios  visuais  moi redundantes que 
axuden á comprensión. (CL) 
 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos. 

  PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 
peticións relativas á vida escolar e da súa 
contorna (Open/close the book, sit  down…). 
(CL) 

Bloque 2. Produción de textos orais: 
Expresión e interacción. 
 

 

B2.3. Producir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 
textos orais sinxelos e breves (p.ex. cancións, 
rimas) aprendidos a través de xogos. (CL) (SC) 

 
PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira. (CL) 
(SC) 

Bloque 3. Comprensión de textos 
escritos. 
 

 

B3.1. Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais en 
textos simples e breves relacionados 
con temas familiares e de interese para 
o alumnado, que contan con apoio 
visual. 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 
simples en textos moi  sinxelos relacionadas 
cos temas traballados  previamente de forma 
oral.  (CL) 
 

Bloque 4. Produción de textos 
escritos. 
 

 

   B4.1. Escribir textos moi curtos e 
sinxelos, 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. 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa 
súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. (CL) 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural. 
 

 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais 
básicos concretos e significativos e 
aplicar os coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha comprensión 
adecuada do texto.   
 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida 
cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas…) e 
compáraos cos propios, amosando unha 
actitude de apertura cara aos demais. (SC) 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e 
elementais relativas a tamaño, 
cantidade, posesión, número calidades 
físicas, forma e cor. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona 
palabras e frases simples moi próximos á súa 
idade con imaxes ilustrativas que clarifican o 
seu significado. (CL) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   

   A través da observación sistemática e da análise das producións do 
alumnado. Os procedementos a seguir serán, de xeito global para 
todo o alumnado, reforzar o primeiro e segundo trimestre xa 
avaliados, e realizar a avaliación ou valoración dunha forma positiva 
para os nenos e as nenas, dada a diversidade do alumnado nesta 
situación, tendo presente as competencias, e valorando o traballo 
realizado de repaso, reforzo e tamén de ampliación do traballado 
mediante diversas tarefas e actividades, e resolvendo e axudando ó 
alumnado nas dificultades que poidan xurdir. 

 
 

Instrumentos:       
Mediante propostas de traballo individuais seleccionadas pola 
mestra. Traballando os exercicios dos libros de textos do método 
,audios, fichas diversas de repaso de contidos e tarefas de apoio, 
reforzo, ampliación e extensión do método sobre o traballado 
,(worksheets), festival, cut-out... e valoraranse algunhas das fichas 
ou traballos realizados enviados á mestra, e sempre de forma 
positiva. 

    A avaliación  inicial realizarase preferentemente na segunda 
quincena do mes de setembro. 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
      Considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, 
valorando especialmente o grado de desenvolvemento das 
aprendizaxes e das competencias. Realizarase sobre as 
aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como 
sobre as actividades de recuperación, repaso e reforzo das 
aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro 
trimestre sempre e cando se beneficie o alumnado e sendo a 
valoración positiva. Así, no comezo do curso 2020-2021, 
proporanse actividades de reforzo e ampliación das aprendizaxes, 
para valorar e recuperar os atrasos que se puidesen producir na súa 
aprendizaxe por esta situación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Repaso e reforzo e ampliación dos contidos traballados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

    As tarefas, actividades, fichas de repaso e notificacións son 
enviadas ás familias por correo electrónico, por  Whatsapp, e 
por teléfono dada a diversidade das familias, e por eses medios 
envían de volta á mestra as tarefas realizadas, as mensaxes e 
as dúbidas que xurden. Todo o alumnado pode acceder aos 
traballos. Hai que dicir que non todas as familias teñen o mesmo 
ritmo de traballo e posibilidades dadas as circunstancias 
familiares, polo que é necesario adaptarse a iso, e ir enviando 
as tarefas pouco a pouco para evitarlles a presión e a 
sobrecarga de traballo. 

Materiais e recursos 

O alumnado dispoñe dos libros de textos do curso nas súas 
casas ,(Class Book, Activity Book,Skill Book), actividades do 
Teacher´s resources, worksheets, material escolar, contos, 
cancións, chants, CD audios, Internet, Youtube, correos 
electrónicos, Whatsapp, páxina web... 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informamos mediante a plataforma AbalarMobil, a través da 
paxina web do centro, empregando a dirección de correo 
electrónico,  por Whatsapp, por Blinklearning, e tamén mediante 
chamada telefónica de ser o caso. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


