
 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN INGLÉS 1º PRIMARIA. 

1. Criterios mínimos de promoción 

2. Avaliación e cualificación. 

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

ampliación) 

4. Información e publicidade. 

 

1. Criterios mínimos de promoción 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

Contidos mínimos Estandares de aprendizaxe 

 

-Amosa unha actitude de escoita atenta –
Participar       activamente en rutinas de clase, 
representacións, cancións, dramatización etc, 
empregando respostas verbais e non verbais 
(movemento, accións, debuxos, modelado ou 
mímica). 

 

 -Repetir e reproducir en grupo textos orais 
sinxelos seguindo patróns orais. Imitar 
situacións de comunicación sinxelas a través 
de dramatizacións, de xogos, de rutinas etc. 

 

 - Imitar situacións de comunicación sinxelas 
a través de dramatizacións, de xogos, de 
rutinas etc 

 

 
-Imitar situacións de comunicación sinxelas a 
través de dramatizacións, de xogos, de 
rutinas etc 
 
-Amosa unha actitude de escoita atenta 

 

Bloque 2: Producción de textos orais 

Contidos mínimos Estandares de aprendizaxe 

 

- Participar activamente en rutinas de clase, 
representacións, cancións, dramatización etc, 
empregando respostas verbais e non verbais 
(movemento, accións, debuxos, modelado ou 
mímica).  

 

- Participar activamente en rutinas de clase, 

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



representacións, cancións, dramatización etc,  

 

empregando respostas verbais e non verbais 
(movemento, accións, debuxos, modelado ou         
mímica).  

-Participar activamente en rutinas de clase, 
representacións, cancións, dramatización etc, 
empregando respostas verbais e non verbais 
(movemento, accións, debuxos, modelado ou 
mímica). 

 

 
 
 
 - Comprende vocabulario moi elemental e 
sinxelo sobre temas familiares acompañados 
de imaxes que os ilustran con claridade.  
Sigue instrucións e comprende peticións 
relativas á vida escolar máis básica 
(abrir/pechar o libro, sentar, dar un lapis…). 
 
 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Contidos mínimos Estandares de aprendizaxe 

 
- Identificación da idea global de textos  
moi sinxelos, elementais e moi familiares 
(contos, cancións ou rimas…), e encadrados 
por imaxes redundantes e títulos moi 
evidentes do contido textual.  

 
- Identificación de palabras clave moi 
evidentes, concretas, sinxelas e familiares 
relacionadas cos e coas personaxes a través 
da linguaxe non verbal ou co apoio de 
ilustracións. 
 

 
- Comprende a idea principal dunha historia 
moi elemental acompañada de apoio visual e 
identifica os e as personaxes principais. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

Contidos mínimos Estandares de aprendizaxe 

 
- Iniciación ao proceso de asociación global 
de grafía, pronunciación e significado a partir 
de modelos escritos que representan 
expresións orais coñecidas. 
 

 
- Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe 
e a súa vida cotiá. 

 

Bloque 5: Coñecemento da Lingua e consciencia intercultural 

Contidos mínimos Estandares de aprendizaxe 

 

- Interese e curiosidade por aprender unha 
lingua estranxeira. 

- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas 
da relación social e cortesía. 

- Interese polo traballo individual, en parellas 

 
- 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 ao diferente. 
 



ou grupos.  

- Establecemento de relacións sociais: saudar, 
despedirse, agradecer, dirixirse aos demais 

 

 

 

- Léxico oral de alta frecuencia (recepción e 
produción) relativo cores, números, materiais 
e espazos escolares, membros da familia mais 
próxima, animais de compañía, estado de 
ánimo. 

 

 

 
- Recoñece e utiliza fórmulas básicas de 
relación social 
 
 
 
 
- Participa voluntariamente nas actividades 
de aula e amosa curiosidade pola lingua e por  
 
coñecer aspectos socioculturais dos países 
onde se fala. 
- Diferenza saúdos de despedidas e o uso 
fórmulas de cortesía (Please, thank you, 
excuse me). 
 
- Participa activamente en xogos de letras, 
elaboración de glosarios ilustrados etc. 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

 
Avaliación 

 

 
- Instrumentos: Valorarase o esforzo diario, a 
implicación do alumnado, a entrega dos 
traballos na aula, online, as actividades 
propostas do libro e as remitidas a través das 
diferentes canles de información: páxina web 
do centro, blogue, correo electrónico, 
ABALAR,  
 

 
Cualificación final 
 

 
- Terase en conta a media das 2 avaliacións 
anteriores con tendencia á alza en base ao 
comportamento, traballo e interese 
manifestado na entrega e calidade dos 
traballos do 3º trimeste 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. Metodoloxía  

 

Actividades 

 

 

- Recuperación de actividades do 1º e 2º trimestre 

mediante videotitoriais pendurados no blogue, repaso de 

contidos con actividades interactivas presentes no 

blogue, emprego dalgunhas aulas virtuais de diferentes 

editoriais... 

- Reforzo con actividades relacionadas coa vida cotiá, con 

fichas ou co libro, podendo engadir algún concepto a 

maiores que teña que ver co explicado, practicado e/ou 

realizado ao longo do curso pasado ou os 2 trimestres 

anteriores. 

 

Metodoloxía  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Remitir por ABALAR, Remind, blogue ou correo 
electrónico as actividades a realizar, ben presentes no 
blogue de aula, nas aulas virtuais ás que se facilitou o 
acceso, os libros... Remitir as correccións, fallos, 
resolución de dúbidas ou posibles melloras a través 
dalgunha das canles anteriores.  

 

- En primeiro lugar informarse de quen dispuñan de 
medios informáticos para acceder aos contidos online e 
tentar facilitarlle desde o centro equipos informáticos 
para dita labor. 

 

Materiais e recursos 

 

 

- Páxina web do centro 

 
-Blogues dos especialistas: Poden accederse desde o 

blogue anterior 

- Fichas de páxinas web 

 

 

 

 



 

4. Información e publicidade 

 
Información ao alumnado e ás familias 

 
- O procedemento que se empregará para 
informar ao alumnado no noso nivel será a 
través da aplicación ABALAR do centro e a 
través de correo electrónico no seu defecto 
 

 
Publicidade 

 
- Publicación obrigatoria na páxina web do 
centro 
 

 

 

 
 


