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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-1º PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe e competencias clave

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

B1.1. Comprender o sentido 
xeral de textos orais propios da 
súa idade (contos breves e moi 
sinxelos, rimas infantís, 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.

PLEB1.2.Comprende  vocabulario  moi 
elemental  e sinxelo  sobre  temas  familiares 
acompañados  de imaxes que os ilustran con 
claridade.

CCL

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

B2.1. Falar de si mesmo/a e de 
persoas da súa contorna 
inmediata, de lugares e obxectos 
achegando información moi 
fundamental: idade, nome, 
gustos, usando expresións e 
frases moi sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores 
básicos.

▪ PLEB2.1. Fai presentacións
moi breves e elementais
previamente preparadas e
ensaiadas sobre temas moi
próximos a si mesmo/a (dicir o
seu nome, idade, a súa cor
favorita, presentar á súa
familia, indicar os seus gustos)
cunha pronuncia e entoación
comprensibles.

▪ CCL

▪ CSC

BLOQUE 3.   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos moi 
breves, sinxelos e moi elementais, 
e nos que o tema tratado e

o tipo de texto resulten moi
familiares, e conteñan apoio visual 
moi redundante en soporte papel 
ou dixital. 

▪ PLEB3.1. Comprende palabras
e frases moi sinxelas escritas,
relacionadas cos temas
traballados.

▪ CCL

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



▪ B4.3. Aplicar patróns gráficos e
convencións ortográficas
básicas para escribir con 
razoable corrección palabras e 
frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, pero non 
necesariamente cunha 
ortografía totalmente 
normalizada. 

▪ PLEB4.3. Escribe frases moi
sinxelas, lexibles, organizadas
con coherencia na súa
secuencia e con léxico
relacionado co tema da
escritura.

▪ CCL

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL

▪ B5.5. Expresar e identificar
estados de ánimo básicos

▪ B5.6. Comprender e expresar
o permiso, o acordo.

▪ PLEB5.4. Diferenza saúdos de
despedidas e o uso fórmulas de
cortesía (Please, thank you,
excuse me).

▪ PLEB5.6. Expresa e identifica
estados de ánimo básicos
(happy, sad…)

▪ CCL

▪ CSC

1. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: observación sistemática.

Instrumentos: Rexistro anecdótco (anecdotario).

Cualifcación fnal

Para cualifcar a 3ª avaliación, priorizaranse os resultados da 1ª e 2ª 
avaliación, e terase en conta o resultado das actvidades propostas 
durante 3º trimestre, sempre e cando benefcien o resultado da avaliación 
do alumnado.

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

Actvidades  Cancións, xogos e fichas. 



Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

 Desenvolveranse actividades de reforzo que permitan ao ao noso 
alumnado manterse incorporado á aprendizaxe continua, 
suscitando o seu interese por aprender, de modo non presencial.

Materiais e recursos Fichas, vídeos explicativos, recursos rede e Aula Virtual do colexio.
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SEGUNDO DE PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos 
orais propios da súa idade (contos breves e 
sinxelos, rimas infantís ou cancións) 
emitidos con claridade 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, cunha 
pronuncia ben articulada, e con apoios 
visuais moi redundantes que axuden á 
comprensión. 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da 
súa contorna inmediata, de lugares e 
obxectos, así como de expresar os seus 
gustos e intereses, usando expresións e 
frases sinxelas e de uso moi frecuente. 

PLEB2.5. Amosa  unha  actitude  
positiva cara á aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. PLEB2.1. Fai 
presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos 
a un mesmo e dos e das demais aínda 
que a pronuncia non sexa sempre 
comprensible. 

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. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal 
dunha historia sinxela acompañada de 
apoio visual e identifica os e as 
personaxes principais. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos  e convencións 
ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección palabras curtas que 
utiliza normalmente ao falar,  pero non 
necesariamente cunha ortografía totalmente 
normalizada. 

PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a súa 
vida cotiá traballadas previamente de 
forma oral. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente. 

PLEB5.4. Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (Hello, good morning, please,  
thank  you,...) 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio 
do nivel en contextos comunicativos 
sinxelos ( números 1-20, días da semana, 
tempo atmosférico, as cores, os animais, a 
familia, a comida, os deportes, as 
emocións, a casa, a roupa, as partes do 
corpo, etc) 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos 
de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, etc.. 

B5.11. Mostrar un control limitado dun 
conxunto de estruturas gramaticais sinxelas 
e de modelos de oracións e frases dentro  
un repertorio memorizado (I’m happy/sad, 
It’s size/colour, this is my, I like/don’t like) 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 
elementais. 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 
gusta e o que non lle gusta. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 
básicas e moi sinxelas. 
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TERCEIRO PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender o sentido xeral, e a 
información máis relevante en narracións orais, 
con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os 
deportes, os animais, as comidas preferidas), 
conectados cos propios intereses e coas 
propias experiencias e articulados con claridade 
e transmitidos por medios técnicos que non 
distorsionen a mensaxe e conten con apoio 
visual redundante. 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 
narracións e presentacións breves e sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do seu 
interese, que conten con imaxes e ilustracións que 
clarifiquen o seu significado.  

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa 
contorna inmediata, de obxectos, así como de 
expresar os seus gustos e intereses, usando 
expresións e frases sinxelas e de uso moi 
frecuente. 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e ensaiadas 
sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos 
demais cunha pronuncia e entoación 
comprensibles.  

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 
xeral e as ideas principais en textos escritos 
sinxelos de temas previamente traballados de 

forma oral e de interese para o alumnado e 
conte con apoio visual en soporte dixital. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes 

principais.  

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para escribir con razoable 
corrección frases curtas que utiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografía aceptable. 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas 
informáticas para completar actividades 
predeseñadas polo persoal docente. 

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

PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus 
datos. 

PLEB4.6 Escribe en soporte dixital ou papel falando 
se si mesmos e da súa contorna inmediata de xeito 
elemental. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio 
do nivel en contextos comunicativos 
sinxelos ( números 1-100, as cores, días da 
semana, meses do ano, tempo atmosférico, 
os animais, a familia, a comida, os 
deportes, as emocións, a casa, a roupa, as 
partes do corpo, etc) 

B5.11. Mostrar un control limitado dun 
conxunto de estruturas gramaticais sinxelas 
e de modelos de oracións e frases dentro  
un repertorio memorizado (I’m happy/sad, 
It’s size/colour, This is my, I like/don’t like, 
I’ve got, I’m wearing, There is, I can/can’t). 

PLEB5.2. Diferenza saúdos de despedidas e o 
uso de fórmulas de cortesía 
(Hello, good morning, please, thank you,...) 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os 
seus gustos. 

PLEB5.3. Identifica e asocia palabras e frases 
simples con imaxes ilustrativas. 

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización 
básica de obxectos. 

   PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas 
simples. 

 PLEB5.9. Participa en xogos de letras, elaboración 
de glosarios ilustrados, etc. 
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CUARTO PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

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 a través de recursos 
multimedia que non distorsionen a mensaxe e con 
apoio visual. 

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. 

Bloque 2. Producción de textos orais 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas 
sinxelas de comunicación sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 
usando expresións e frases coñecidas e de uso 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos (and/or/then).  

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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 
dixital.  

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.  

PLEB3.9. Amosa interese por informarse, 
comunicarse (correo electrónico)  e  aprender  a 
través  dos  textos escritos. 

Bloque 4. Producción de textos escritos. 

B4.1.  Escribir  textos  sinxelos  propios, 
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.  

B4.8. Iníciase no uso das ferramentas 
informáticas para completar actividades 
previa,ente elaboradas polo persoal docente. 

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

PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus 
datos. 

PLEB4.6 Escribe en soporte dixital ou papel falando 
se si mesmos e da súa contorna inmediata de xeito 
elemental. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural  
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B5.1. Identificar aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos para unha 
comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente. 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto 
de estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro  un 
repertorio memorizado  

(I’m happy/sad, It’s size/colour, possessive 
pronouns my/your, I like/don’t like, I’ve/haven’t 
got, I’m wearing, there is/are, I can/can’t, 
present simple, present continuous, 
prepositions of place). 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do 
nivel en contextos comunicativos sinxelos 

(números 1-100, as cores, días da semana, 
meses do ano, tempo atmosférico, os animais, 
a familia, a comida, os deportes, as emocións, 
a casa, a roupa, as partes do corpo, medios de 
transporte, paises, profesións, rutinas, a hora, 
etc) 

PLEB5.1. Identifica  aspectos básicos da vida cotiá 
dos paises onde se fala a lingua estranxeira, 
amosando unha actitude de apertura cara o 
diference. 

PLEB5.3. Inicia e remata interaccións 
adecuadamente. 

PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas simples. 

PLEB5.10 Memoriza rutinas lingüísticas para 
desenvolverse nas interaccións habituais. 

PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente 
vocabulario   necesario, traballado previamente, 
para  participar en interaccións, escoitar, ler 
escribir textos próximos  á  súa  idade. 

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

Actividades   Cancións, contos, xogos de lingua e fichas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados en 
trimestres e cursos anteriores. Ampliación de vocabulario de temas 
coñecidos. 
Emprego das TIC para a integración das destrezas comunicativas.  
Énfase nas destrezas orais e de comprensión da lingua. 
Tarefas deseñadas para o traballo individual con axuda ou 
supervisión do entorno familiar.   
Presentación de contidos en torno a temas coñecidos e próximos 
aos intereses     do alumnado. Proposta de tarefas en liña, en papel 
e envío de materiais manipulativos imprimibles. 

Alumnado con conectividade: Presentación de dúas propostas 
semanais na aula virtual do centro. Seguimento, revisión e arquivo 
de todas as tarefas entregadas mediante correo electrónico.  

Alumnado sen conectividade: Recomendación de aplicacións 
gratuítas para a aprendizaxe lúdica de linguas estranxeiras.  
Envío semanal, vía chat telefónico, dos materiais mas salientables 
da aula virtual, que lles permitan seguir a programación sen supoñer 
un gasto elevado en datos móbiles. Realización de tarefas de modo 
manual e envío de imaxes pola mesma vía. Seguimento, revisión e 
arquivo de toda a tarefa enviada.  

Materiais e recursos Materiais en liña: cancións e contos en vídeo, audiolibros, xogos 
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QUINTO PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

PLE-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 e conectados cos 
propios intereses e coas propias experiencias 
do alumnado, articulados con claridade e 
transmitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

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. 

PLE-B2.2-Participar de forma activa e 5º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para 

de vocabulario/grámatica e exercicios interactivos autocorrectivos. 
Imprimible:  fichas e materiais manipulativos PDF 
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cooperativa en situacións funcionais de 
comunicación que requiran un intercambio 
directo de información en áreas de necesidade 
inmediata ou temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e empregando as 
convencións propias do proceso comunicativo. 

dar/obter información en interaccións cotiás 
habituais. 

PLE-B3.1-Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais en textos 
escritos sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e cun léxico cotián de 
interese para o alumnado e que conte con apoio 
visual en soporte papel ou dixital. 

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

PLE-B4.1-Elaborar textos sinxelos propios, 
compostos de frases simples illadas, 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. 

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

PLE-B4.7-Usar ferramentas informáticas para 
completar actividades preelaboradas polo 
persoal docente, realizar sinxelas presentacións 
e transmitir información 

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) 

PLE-B5.4-Obter e dar información persoal máis 
detallada, apariencia física, afeccións… en 
situacións comunicativas habituais dentro e fóra 
da aula. 

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

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

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

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

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

PLE-B5.7-Expresar e identificar a existencia de 
seres vivos ou obxectos. 

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

PLE-B5.8-Describirse fisicamente, achegando 
información complementaria, a si mesmo/a ou a 
outra persoa 

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

PLE-B5.13-Mostrar un control dun conxunto de 
estruturas gramaticais sinxelas e de modelos de 
oracións e frases dentro dun repertorio 
memorizado. 

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

PLE-B5.15-Recoñecer un repertorio limitado de 
léxico de alta frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas súas experiencias. 

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 

 

1. Avaliación e cualificación 
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Avaliación 

Procedementos: Análise das producións dos alumnos/as.  Probas específicas. 

Observación sistemática. 

Instrumentos:Cuestionarios. Diario de clase.Probas obxectivas. Escala 
de observación. 

Cualificación 

final 

Media das cualificacións obtidas na primeira e segunda avaliación, máis a 
valoración positiva de todo o traballo realizado no segundo trimestre e a 

actitude positiva e de esforzo amosada neste periodo. 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso,

reforzo, e no seu caso, amplia ción) 

Actividades 

metodoloxía fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa, 

participativa, lúdica e práctica,  dirixida ao logro dos obxectivos e das 

competencias clave: 

videoclases que fomentan atividades orais de produción e comprensión 

de información, combinadas com tarefas de investigación e estudo para 

despois elaborar producións orais e escritas sobre temas conhecidos e 

previamente traballados. Sesións de speaking coa mestra e compañeiros 

e compañeiras. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Con conectividade: Emprego da plataforma EVA E-dixgal e Aula 

Virtual do centro. 

Sen conectividade: Correo electrónico e teléfono. Envío de material 
impreso a través do voluntariado do concello. 

Materiais e recursos 

Material impreso, actividades interactivas aloxadas na Aula Virtual e no 

entorno EVA, vídeos educativos, auxiliar de conversa para o speaking, 

plataforma Webex para as video clases, mensaxería instantánea 

proporcionada polas plataformas, pdfs elaborados pola mestra con 
actividades, vocabulario e gramática. 
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SEXTO DE PRIMARIA 

3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

PLE-B2.1-Participar de maneira simple e 
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. 

6º-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). 

PLE-B2.1-Participar de maneira simple e 
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. 

6º-PLEB2.1 - Fai presentacións breves e 
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. 

PLE-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 entendeu, que se 
poida consultar un dicionario e conte con 
apoio visual e contextual. 

6º-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 

PLE-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 

6º-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.). 
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súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

PLE-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). 

6º-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 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). 

PLE-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. 

6º-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 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). 



 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Observación , análise cualitativa e cuantitativa e control das 

tarefas realizadas. 
• Valoración da actitude e  interese amosado cara a realización 

das tarefas.  
Instrumentos: 

• Listaxe de control diaria e individual da entrega de tarefas 
escritas  

  deseñadas para avaliar. 
• Programas de reforzo, control e seguimento individual dos 

estándares avaliados na 1ª e 2ª avaliación. 

Cualificación 
final 

 Alumnado coas materias da 1ª e 2ª avaliacións aprobadas 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + de 0 a 2 puntos para valorar  
positivamente o esforzo, o traballo e a actitude cara as tarefas 
escolares     propostas e feitas no 3º trimestre. 

Valorarase positivamente os seguintes aspectos nos traballos 
realizados no período non presencial: 

• A entrega de tarefas. 
• A presentación das tarefas. 
• Constancia e regularidade no traballo diario. 

 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Valorarase a entrega de traballos e proxectos  escritos que sirvan de 
reforzo e recuperación  para acadar os obxectivos non superados 
nas avaliacións anteriores. 
 Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Listaxe de control das tarefas escritas dos contidos a recuperar, 
atendendo aos seguintes criterios: 

• A entrega de tarefas no tempo especificado. 
• A presentación das tarefas , valorando limpeza, claridade, e 

sempre tendo en conta  as características e medios das 
familias. 

• Constancia e regularidade no traballo diario, respectando  as 
peculiaridades do alumno ou alumna  e a situación socio- 
familiar. 

 
 

Criterios de cualificación: 

Para recuperar e superar as áreas pendentes  nos dous trimestres 
anteriores, o alumnado terá que realizar e facer entrega das tarefas de 
reforzo propostas polos mestres e mestras, para acadar os mínimos 
imprescindibles fixados na programación.  
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Actividades 

Metodoloxía fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa, 

participativa, lúdica e práctica,  dirixida ao logro dos obxectivos e das 

competencias clave: 

videoclases que fomentan atividades orais de produción e comprensión 

de información, combinadas com tarefas de investigación e estudo para 

despois elaborar producións orais e escritas sobre temas conhecidos e 

previamente traballados. Sesións de speaking coa mestra e compañeiros 

e compañeiras. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Con conectividade: Emprego da plataforma Aula Virtual do centro. 

Sen conectividade: Correo electrónico e teléfono. Envío de material 

impreso a través do voluntariado do concello. 

Materiais e recursos 

Material impreso, actividades interactivas aloxadas na Aula Virtual , 

vídeos educativos, auxiliar de conversa para o speaking, plataforma 

Webex para as video clases, mensaxería instantánea proporcionada 

polas plataformas, pdfs elaborados pola mestra con actividades, 
vocabulario e gramática, libro de texto Rooftops. 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso,

reforzo, e no seu caso, amplia ción) 




