
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 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, articulados con claridade e lentamente, transmitidos de viva 
voz ou por a través de recursos multimedia que non distorsionen a 
mensaxe.  

 

 PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de 
textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de 
medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade. 
 
 
 

(CCL) 

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a información mais importante do texto.  

 

 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.   

(CCL) 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 
e de uso diario. 

 PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas ou dramatizacións). 

(CCL) 

 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. 

(CCL) 

 B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos.  

 

 PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado 
de apoio visual, acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación 
adaptados a súa competencia lingüística. 

(CCL) 

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

 PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 
(CCL / CAA ) 

 B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 
nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións 

 PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral. 
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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.  

 

.(CCL) 

 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos 

 PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando 
a estrutura gramatical coñecida. 

(CCL) 

 

 PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en 
clase como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un 
obxecto, que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun 
determinado lugar. 

(CCL) 

 B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades preelaboradas polo persoal docente. 

 PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción de textos sinxelos. 
(CCL / CD) 

 
 PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas etc. 
(CAA / CSIEE) 

 B5.5. Expresar nocións básicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta e 
prezo.  

 

 PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do 
día, prezos, vestimentas… 

(CCL) 

 B5.6. Expresar e identificar localización de persoas, de obxectos e de 
lugares 

 PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización 
(obxectos, espazos, seres vivos …). 

(CCL / CSC) 

 B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel.   

 

 PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

(CCL) 

 

*ENTRE PARÉNTESES FIGURAN AS COMPETENCIAS CLAVE DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación debe orientar o proceso educativo e 
indicarlle ao profesorado e alumnado onde están respecto ás 
competencias e os obxectivos establecidos e facilitar a intervención na 
mellora deste proceso. 
A avaliación será continua e formativa, incluindo a autoavaliación como 
parte do proceso da aprendizaxe da etapa. 

Instrumentos: :  as actividades de repaso e reforzo subidas a aula virtual da 
páxina web do colexio, sustentadas (dada a particularidade da  lingua 
inglesa e a importancia da parte oral) en cancións, videos e páxinas web 
que aparecen tamén na aula virtual. 

Cualificación final 

No terceiro trimestre, sempre ca idea dunha avaliación positiva e 
sumativa, valoraranse: a finalización das actividades, na medida da 
capacidade do alumno/a, a presentación das mesmas (limpeza, spelling...) 
e o coidado e a creatividade das actividades que o requiran. 
Con estas precisións do terceiro trimestre e cas notas dos outros dous 
trimestres, con clases, pódese facer a cualificación final do alumnado, 
procurando favorecelo dadas as circunstancias desta situación pandémica. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas para lingua inglesa son actividades de 
repaso, reforzo e en algún caso ampliación dos contidos traballados 
durante os trimestres anteriores. 
Dada a importancia da parte oral, é polo que sempre van 
relacionadas cun video do vocabulario, unha canción, un xogo... 
Dadas as diferencias que evidentemente existen na clase, son 
actividades onde cada alumno/a traballa o seu ritmo,  eu subo 
diferentes actividades do mesmo tema cada semana...pero o 
alumnado fai según as súas posibilidades, (tamén para non 
sobrecargar aos pais/nais, xa que en estos niveles os nenos/as non 
son autónomos e precisan a súa axuda). 
As actividades máis sinxelas serven de actividades de recuperación. 
A única alumna con ACI, recibe a súa tarea no correo da súa nai 
como a nai me solicitou. Tamén recibe cancións, links e videos dos 
temas que traballa cada semana. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Na metodoloxía tense en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe 
do alumnado, por iso as actividades programadas , dánse alternativas 
para o alumnado máis rápido. 
A metodoloxía de inglés basada na actividade e a participación, é 
imposible neste caso, pero se lle programan cancións con movemento 
para cada semana. 
E por último o progreso e o erro considerado como algo natural no 
proceso de aprendizaxe.  Xa que este momento o importante e que 
intenten facer e que estén en contacto ca lingua inglesa, aínda que o 
resultado final non sexa perfecto. 
As actividades de conversa son máis complicadas, polo que se reforza 
os listening e a pronunciación e ritmo da lingua inglesa, con videos, ou 
xogos en páxinas web. 
O alumnado que non conta con conectividade, solo conta co móvil dos 
pais/nais,  se lle manda  a tarea  ao correo electrónico que me 
facilitaron. Eles van facendo según a disponibilidade dos pais/nais. 
Tamén se entregou material en papel con actividades para un mes, 
para non sobrecargar aos pais/nais, pensando nos alumnos/as sen 
conectividade. Xa que no móvil teñen todos conectividade. 

Materiais e recursos 
Os recursos son os libros de texto para consulta, páxinas web con 
xogos, videos de youtube con canción , chants,  recursos  de contidos 
abalar, recursos da aula virtual feitos por min fai tempo. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Como non son mestra titora, as veces a familia fala co titor/a ,e 
despóis eu falo con eles por teléfono. 
Aviso as familias por abalar. 
Chamo por teléfono a algúnhas familias. 
Puxen a disposición das familias un correo particular para que me 
envíen tareas, cousa que moitos fan. 
 ritaaecasa@hotmail.es 

Publicidade  
As actividades como todo o demáis aparece na aula virtual do 
centro. 

 


