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1.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

A continuación están os estándares de lingua estranxeira que contribúen á adquisición das distintas competencias clave. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS 
Competencia Clave: Comunicación Lingüística 

Nivel Área Estándares 
5º PLE 5º-PLEB1.3 - Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet. 

5º PLE 5º-PLEB2.1 - Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

5º PLE 5º-PLEB2.4 - Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia. 

5º PLE 5º-PLEB2.8 - Comeza a utilizar correctamente e progresivamente aspectos fonéticos básicos, do ritmo, da acentuación e da entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais 
comprensibles. 

5º PLE 5º-PLEB4.1 - Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral. 

5º PLE 5º-PLEB5.12 - Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse nas interaccións dentro e fóra da aula. 

5º PLE 5º-PLEB5.15 - Compara aspectos lingüísticos e culturais das línguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de produccións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións artísticas 
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Competencia Clave: Aprender a aprender 

Nivel Área Estándares 
5º PLE 5º-PLEB2.8 - Comeza a utilizar correctamente e progresivamente aspectos fonéticos básicos, do ritmo, da acentuación e da entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais 

comprensibles. 

5º PLE 5º-PLEB3.6 - Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos que o acompañan e compróbaas. 

5º PLE 5º-PLEB4.8 - Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta para a elaboración de textos. 

5º PLE 5º-PLEB5.12 - Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse nas interaccións dentro e fóra da aula. 

5º PLE 5º-PLEB5.15 - Compara aspectos lingüísticos e culturais das línguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de produccións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións artísticas 

 
Competencia Clave: Competencia Dixital 

Nivel Área Estándares 
5º PLE 5º-PLEB2.4 - Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia. 

5º PLE 5º-PLEB4.4 - Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e presentacións e transmitir información escrita. 

 
 
Competencia Clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Nivel Área Estándares 
5º PLE 5º-PLEB3.8 - Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos escritos. 
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Competencia Clave: Sociais e cívicas 

Nivel Área Estándares 
5º PLE 5º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude de escoita atenta. 

5º PLE 5º-PLEB2.6 - Manifesta interese e respecto polas opinións do seus compañeiros/as. 

5º PLE 5º-PLEB5.16 - Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na súa contorna máis próxima 

5º PLE 5º-PLEB5.2 - Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 
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2.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:   
Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, procedementos e instrumentos de avaliación e 
competencias clave para cada estándar. 

 

 
Criterio 
de 
avaliació
n 

Estándares 
Grao mínimo para superar a 
área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet
encial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

PLE-B1.1 

5º-PLEB1.1 - Comprende 
o sentido global e a 
información máis 
importante de textos 
orais, con estruturas 
coñecidas e léxico de 
uso cotiá adecuados á 
súa idade, procedentes 
de medios audiovisuais 
ou da Internet. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-B1.2 

5º-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. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 
 

 

PLE-B1.2 
5º-PLEB1.3 - Identifica a 
información máis 
relevante en interaccións 

Identifica a información máis 
relevante en interaccións orais 
nas que participa que traten 

X X  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
CCL 
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orais nas que participa 
que traten sobre temas 
familiares procedentes 
de diferentes medios de 
comunicación e da 
Internet. 

sobre temas familiares 
procedentes de diferentes 
medios de comunicación e da 
Internet. 

INSTRUMENTOS: Producións orais, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 
 

PLE-B1.3 

5º-PLEB1.4 - Escoita 
atentamente en 
interaccións cara a cara, 
sen interromper. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-B1.3 

5º-PLEB1.5 - Amosa 
interese e respecto polas 
intervencións orais alleas 
en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e 
acentuación. 
 
Peso: 1.67% 
 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 
 

 

Bloque 2: Producións de textos orais 

PLE-B2.1 

5º-PLEB2.1 - Participa 
de forma activa en 
situacións reais ou 
simuladas de 
comunicación, 
previamente preparadas 
e ensaiadas, sobre 
temas do seu interese, 
sobre persoas da súa 
contorna inmediata, 
cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

Participa de forma activa en 
situacións reais ou simuladas de 
comunicación, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre 
temas do seu interese, sobre 
persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 
 

CCL 

PLE-B2.1 
5º-PLEB2.2 - Pregunta e 
responde para dar/obter 
información en 

 X X  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 
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interaccións cotiás 
habituais. 

INSTRUMENTOS: Producións orais, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

PLE-B2.2 
5º-PLEB2.3 - Amosa 
unha actitude de escoita 
atenta. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

CSC 

PLE-B2.2 

5º-PLEB2.4 - Produce 
textos orais propios, 
sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas 
telefónicas, 
dramatizacións) 
utilizando distintos 
soportes multimedia. 

Produce textos orais propios, 
sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas, 
dramatizacións) utilizando 
distintos soportes multimedia. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

CCL CD 

PLE-B2.3 

5º-PLEB2.5 - Recorda as 
ideas principais dun texto 
escoitado e fai un 
resumo breve sobre o 
mesmo. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as, Análise das producións dos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común, Caderno de 
clase, 
 
*(Avaliado no 1º trimestre) 

 

PLE-B2.3 

5º-PLEB2.6 - Manifesta 
interese e respecto polas 
opinións do seus 
compañeiros/as. 

Manifesta interese e respecto 
polas opinións do seus 
compañeiros/as. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común 
 
*(Avaliado no 1º trimestre) 

CSC 

PLE-B2.4 

5º-PLEB2.7 - Recoñece 
a diversidade lingüística 
da súa contorna como 
elemento enriquecedor. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 
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PLE-B2.4 

5º-PLEB2.8 - Comeza a 
utilizar correctamente e 
progresivamente 
aspectos fonéticos 
básicos, do ritmo, da 
acentuación e da 
entoación da lingua 
estranxeira para a 
produción de textos orais 
comprensibles. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

CCL 
CAA 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

PLE-B3.1 

5º-PLEB3.1 - Comprende 
información básica 
escrita en notas, tendas 
e medios de transporte, 
relacionadas cos temas 
traballados previamente 
de forma oral. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

 

PLE-B3.1 

5º-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. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

 

PLE-B3.2 

5º-PLEB3.4 - Emprega 
algunhas estratexias 
básicas para a 
comprensión lectora 

Emprega algunhas estratexias 
básicas para a comprensión 
lectora 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

 

PLE-B3.2 

5º-PLEB3.5 - Selecciona 
contos, narracións ou 
outro material escrito da 
biblioteca da aula para a 
súa lectura autónoma, 
acordes á súa idade e 
intereses e respectando 

*Facilítanse pequenos extractos 
de lecturas-comprensivas de 
cara a lectura autónoma.  

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 
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as súas normas de 
funcionamento. 

PLE-B3.3 

5º-PLEB3.6 - Formula 
hipóteses sinxelas a 
partir de elementos 
icónicos e títulos que o 
acompañan e 
compróbaas. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

CAA 

PLE-B3.3 
5º-PLEB3.7 - Valora a 
lingua escrita como 
medio de comunicación. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-B3.4 

5º-PLEB3.8 - Amosa 
interese por informarse, 
comunicarse e aprender 
a través dos textos 
escritos. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

CSIEE 

PLE-B3.4 

5º-PLEB3.9 - Amosa 
interese pola corrección, 
ortografía básica, 
puntuación e 
presentación dos textos 
escritos. 

Amosa interese pola corrección, 
ortografía básica, puntuación e 
presentación dos textos escritos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

PLE-B4.1 

5º-PLEB4.1 - Elabora 
textos sinxelos 
relacionados con temas 
da súa vida cotiá, 
experiencias e 
actividades na aula, 
traballados previamente 
de forma oral. 

Elabora textos sinxelos 
relacionados con temas da súa 
vida cotiá, experiencias e 
actividades na aula, traballados 
previamente de forma oral. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

CCL 

PLE-B4.1 
5º-PLEB4.2 - Escribe 
diálogos simples, a partir 
de modelos, respectando 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 
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a estrutura gramatical 
coñecida e as normas 
ortográficas básicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

PLE-B4.2 

5º-PLEB4.3 - Escribe 
textos sinxelos, 
organizados con 
coherencia na súa 
secuencia e con léxico 
relacionado co tema da 
escritura propios de 
situacións de relación 
interpersoal (invitacións, 
notas, avisos). 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

 

PLE-B4.2 

5º-PLEB4.4 - Amosa 
interese polo uso guiado 
das TIC para producir 
textos e presentacións e 
transmitir información 
escrita. 

Amosa interese polo uso guiado 
das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir 
información escrita. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

CD 

PLE-B4.7 

5º-PLEB4.6 - Produce 
mensaxes escritas 
breves: notas e avisos, 
instrucións ou normas, 
cartas, felicitacións, 
carteis, folletos, cómics o 
descricións de lugares, 
gustos ou afeccións) 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

 

PLE-B4.7 

5º-PLEB4.7 - Produce 
textos escritos 
significativos,en soporte 
papel ou dixital, de forma 
individual ou en parella 
seguindo o modelo 
traballado (elaboración 
dunha enquisa, SMS, 
correspondencia persoal 
simple en soporte papel 
ou dixital falando de si 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 
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mesmo/a e da súa 
contorna inmediata). 

PLE-B4.8 

5º-PLEB4.8 - Uso do 
dicionario bilingüe e 
doutros materiais de 
consulta para a 
elaboración de textos. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

CAA 

PLE-B4.8 

5º-PLEB4.9 - Presenta 
os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: 
evitando riscos, 
inclinación de liñas etc. 

Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: 
evitando riscos, inclinación de 
liñas etc. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase, Proba 
obxectiva, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-B4.8 

5º-PLEB4.10 - Utiliza a 
lingua estranxeira escrita 
de forma correcta en 
situacións variadas 
atendendo á súa 
corrección ortográfica 
básica. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase , Proba 
obxectiva, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua en consciencia intercultural 

PLE-B5.1 

5º-PLEB5.1 - Identifica 
aspectos básicos da vida 
cotiá dos países onde se 
fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, 
festividades) e 
compáraos cos propios, 
amosando unha actitude 
de apertura cara ao 
diferente. 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase , Posta en 
común, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-B5.2 

5º-PLEB5.2 - Participa 
en actividades de 
aprendizaxe individuais e 
colectivas, respecta as 
ideas dos e das demais e 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común, 
 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO 5º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA (ADAPTACIÓN) 
CEIP Esteiro (Ferrol) -  CURSO 2019- 2020 – 3º TRIMESTRE 

Victor Manuel Varela Negreira      páxina 13 

contribúe ó traballo en 
grupo 

*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

PLE-B5.2 

5º-PLEB5.2 - Amosa 
curiosidade por aprender 
a lingua estranxeira e a 
súa cultura. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

CSC 

PLE-B5.3 
5º-PLEB5.3 - Inicia e 
remata as interaccións 
adecuadamente. 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-B5.4 

5º-PLEB5.4 - Pregunta e 
responde de xeito 
comprensible en 
actividades de 
aprendizaxe en distintos 
contextos 

Pregunta e responde de xeito 
comprensible en actividades de 
aprendizaxe en distintos 
contextos. 
Mensaxería Edixgal para 
consultas.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (25%) 

 

PLE-B5.5 

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

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase, Proba 
obxectiva, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-B5.6 

5º-PLEB5.6 - Expresa, 
identifica e distingue 
actividades variadas de 
rutina, lecer 

 X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-B5.7 

5º-PLEB5.7 - Describe 
unha escena sinxela 
dicindo o que hai nela, 
compara dúas 
ilustracións e identifica 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase, Proba 
obxectiva, 
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as diferenzas, entre 
outras. 

*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

PLE-B5.8 

5º-PLEB5.8 - Describe 
con máis detalle o seu 
aspecto físico, gustos, 
afeccións de si mesmo/a 
e doutra persoa. 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase, Producións 
orais, Proba obxectiva, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-B5.9 

5º-PLEB5.9 - Expresa e 
distingue as indicacións 
para chegar a un lugar, 
así como as instrucións 
dentro e fóra da aula. 
 

  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-
B5.10 

5º-PLEB5.10 - Diferenza 
preguntas e respostas 
moi simples, así como as 
que achegan 
información. 
 

  X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

 

PLE-B5.11 

5º-PLEB5.11 - Estrutura 
adecuadamente os 
elementos das oracións, 
mantén a concordancia 
de número e persoa, e 
usa correctamente os 
nexos básicos. 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

 

PLE-
B5.12 

5º-PLEB5.12 - Memoriza 
rutinas lingüísticas 
coñecidas para 
desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra 
da aula. 
 
 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase, Posta en 
común, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

CCL 
CAA 
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PLE-
B5.14 

5º-PLEB5.14 - 
Comprende e usa 
adecuadamente o 
vocabulario necesario 
para participar nas 
interaccións de aula ou 
fora da aula, ler textos 
próximos á súa idade e 
escribir con léxico 
traballado previamente. 

Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para ler textos 
próximos á súa idade e escribir 
con léxico traballado 
previamente. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

 

PLE-
B5.15 

5º-PLEB5.15 - Compara 
aspectos lingüísticos e 
culturais das línguas que 
coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia 
integrada a través de 
produccións audiovisuais 
ou multimedia e de 
manifestacións artísticas 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (+15%), 

CCL 
CAA 

PLE-
B5.16 

5º-PLEB5.15 - idem do 
estándar 5º-PLEB5.15 
para o criterio PLE-B5.16 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

PLE-
B5.13 

5º-PLEB5.16 - Establece 
similitudes e diferenzas 
das linguas que hai na 
aula ou na súa contorna 
máis próxima 

  X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

CSC 

PLE-
B5.17 

5º-PLEB5.17 - Valorara 
as línguas como 
instrumento de 
comunciación, para 
aprender a acecarse a 
outras culturas 

 X X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase, 
 
*(Avaliado no 1º e 2º trimestre 100%) 

 

* Indícase entre paréntese a porcentaxe de ponderación de cada instrumento de avaliación, no caso de haber máis dun, de cara a obter a cualificación final.
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3.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

Avaliación: 

• Procedementos: 
◦ Análise das producións dos alumnos/as 

• Instrumentos: 
◦ Caderno de clase (+15%) 

 

Cualificación final ordinaria: 

▪ Media da nota da 1ª e 2ª avaliación (100%) 
▪ Traballo realizado no terceiro trimestre (+15%) 

• Isto supón que o alumno/a terá a posibilidade de mellorar en ata 1,5 puntos a súa nota final.  
 
 

4.- METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E MATERIAIS DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación). 

Actividades: 

• Repaso, recuperación e reforzo de contidos dos centros de interese traballados nos dous primeiros trimestres: 
◦ Unit 1: Friends (physical appearance and personality). 
◦ Unit 2: My life (daily activities and routines). 
◦ Unit 3: Free time (hobbies and free time activities). 
◦ Unit 4: Around the world (countries, places and locations). 
◦ Unit 5: Shopping (clothing and accessories). 

• Repaso e ampliación de vocabulario relacionado cos campos semánticos traballados ata o nivel de referencia.  
• Repaso e reforzo das estruturas máis importantes de cara o vindeiro curso escolar. 
 

Metodoloxía: 

◦ Con conectividade 
▪ O alumnado accede ao seu usuario e descarga o pdf da unidade correspondente. 
▪ Realiza as tarefas propostas no software Xournal (permite a escritura e creación de cadros de texto 

para completar a información). 
▪ Exporta o documento en formato pdf e entrega a tarefa a través da plataforma EVA Edixgal.  
▪ Realiza a lectura de 3 textos curtos á semana, dos cales debe realizar o correspondente cuestionario 

online autocorrexible.  
▪ A  mensaxería de Edixgal será a canle de comunicación para as dúbidas que xurdan.  
▪ A sala de videoconferencia Webex estará accesible ao alumnado naquelas horas das sesións 

ordinarias de clase (3 sesións semanais/ mércores 10:40-11:30/ xoves 12:20-13:10 / venres 10:40-
11:30). 
 

◦ Sen conectividade 
▪ Ao alumnado que non dispoña de conectividade facilitaráselle fotocopias dos mesmos contidos.  

 

Materiais e recursos didácticos: 

◦ Ordenador Edixgal con conectividade á rede. 
◦ Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA Edixgal). 
◦ Pupil's book e material preparado para o repaso, reforzo e recuperación en formato pdf. 
◦ Lectura-comprensiva de textos curtos en formato dixital.  
◦ Software: Xournal. 
◦ Recursos educativos en internet (páxinas de interese e dicionarios). 
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5.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 

Información ao alumnado e as familias: 

◦ O alumnado será informado a través de videoconferencia e por mensaxería Edixgal. 
◦ As familias recibirán un aviso a través da plataforma Abalar do vínculo de acceso na páxina web. 
◦ Calqueira dúbida por parte do alumnado ou familias será tratado de forma persoal a través das canles de 

comunicación que ten establecidas o centro.  
 

Publicidade: 

◦ Publicación na páxina web do colexio no apartado correspondente e de fácil accesibilidade 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipesteiro/node/743 

 


