
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.INDICADORES DE LOGRO E COMPETENCIAS CLAVE IMPRESCINDIBLES 

IL1.1.2. Escoita e comprende instrucións verbais complexas, indicacións ou outro tipo de información proporcionada polo profesor. CCL 

IL1.1.5. Participa en xogos relacionados co tema da unidade, respectando as normas dos mesmos. CCL, CSC, SIE 
IL1.1.7. Comprende e segue instrucións para realizar manualidades relacionadas co tema da unidade, como unha forma de expresión cultural. CCL, 

CCEC,  

SIE 
IL1.2.2. Canta cancións relacionadas co tema da unidade, practicando patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación e potenciando os seus 

coñecementos artísticos. CCL, CCEC 

IL1.2.3. Recita  chants, rimas, poemas, etc. relacionados co tema da unidade, practicando os patróns rítmicos e de entoación e fomentando a súa 

expresión artística. CCL, CCEC 

IL1.2.4. Practica e reproduce a pronuncia correcta en situacións cotiás de certos patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. CCL, SIE 

IL3.3.1. Realiza actividades de relación de imaxes co vocabulario clave da unidade. CCL 

IL1.3.3. Escoita e aprende a pronuncia correcta de certos patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. CCL 

IL1.4.1. Escoita contos/historias relacionadas co tema da unidade, discriminando os diferentes sons do idioma estranxeiro e prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, CSC 

IL1.4.6. Utiliza  recursos audiovisuais para afianzar os coñecementos adquiridos na unidade. CCL, CCEC 
IL3.5.1. Le contos/historias relacionadas co tema da unidade comprendendo os expoñentes lingüísticos básicos empregados, e analizando os 

valores de tipo ético relacionados. CCL, CCEC, CSC 

IL3.6.1. Utiliza os recursos dixitais do curso para afianzar os coñecementos adquiridos na unidade, repasando e utilizando expresións e vocabulario 

habituais da linguaxe de aula. CCL, CD 

IL4.1.1. Completa actividades de repaso dos contidos aprendidos na unidade, identificando estratexias persoais e recursos que faciliten a propia 
aprendizaxe. CCL, CAA 

IL4.1.4. Realiza debuxos e representacións artísticas relacionadas co tema e o vocabulario da unidade en diferentes soportes para facerse 
comprender. CCL, CCEC, SIE 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
As instruccións do 27 de abril de 2020 establecen en Educación 

Primaria a avaliación forma parte inseparable do processo educativo e esta 
será global, formativa e continua. Deberá servir para detectar e valorar os 
processos de desenvolvemento do alumnado e analizar os seus progresos 
e dificultades, así como as súas aprendizaxes. 

Estará baseada na observación e o seguimento sistemático do 
alumno, é dicir, serán tomadas en consideración todas as producións para 
o desenvolvemento: traballos escritos, actividades, lecturas e resumos, 
investigacións, actitude de aprendizaxe a través da participación no 
blogue... que se vaian enviando ao longo deste período ao enderezo de 
correo electrónico creado para este fin. 

Empregaranse tamén os critérios de avaliación do curso, 
previamente citados, e que estarán adaptados a este novo paradigma. 
Serán polo tanto, o máis flexibles posible, atendendo  especialmente ao 
desenvolvemento do alumnado así como á consecución dos obxectivos da 
etapa. 

Tendo en conta isto, o traballo do terceiro trimestre centrarase na 
consolidación dos mínimos traballados e no afondamento daqueles que 
foron impartidos de xeito presencial. 

Este traballo terá sempre presentes as diferentes possibilidades 
horarias, tecnolóxicas e  de apoio do alumnado. 

Desenvolveranse ademais, as competencias, por riba de contidos ou 
outro tipo de aprendizaxes. 

Instrumentos: 
As tarefas que vaian sendo entregadas a través do correo habilitado 

para este fin, así como mediante o blogue e a plataforma ClassDojo, serán 
un dos instrumentos fundamentais a ter en conta á hora de avaliar. 
(Nalgúns casos incluso por plataformas móbiles como Whatsapp ante a 
falta de recursos para empregar as dúas anteriores). 

Outros instrumentos serán: 
-Os datos obtidos das enquisas que se lles achegue no blogue.  
-Os resultados nos xogos e actividades on-line que acheguen. 
-A participación semanal. 
-O envío das tarefas para a súa revisión. 
Todos estes aspectos estarán recollidos no caderno do mestre. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final deste curso estará marcada pola primeira e segunda 

avaliación. A terceira avaliación terá un carácter de repaso e reforzo, e en 
ningún caso poderá afectar de xeito negativo ás cualificacións 
anteriormente obtidas. Poderá subir nota o alumnado que reforce os 
contidos vistos previamente, incluso chegando a recuperar a materia.  
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Alumnado de 
materia 
pendente 

No caso de materia de lingua estranxeira inglesa no 2º nivel non hai 
ningún alumno coa materia suspensa na anterior avaliación, polo que a 
aplicación de medidas excepcionais non procede. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades do terceiro trimestre terán como principal obxectivo 
o repaso e reforzo dos contidos e competencias adquiridas 
previamente nas aulas. 
Realizaranse diversas actividades online e interactivas coa fin de 
desenvolver a competencia dixital ao tempo que de desenvolve a 
competencia en linguas estranxeiras.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía seguirá estando marcada polo método 
comunicativo; é dicir, a función comunicativa será máis importante que 
a precisión. 

As actividades estarán divididas, coma habitualmente en: Expresión 
e comprensión oral e escrita. 

 
Terán máis prevalencia a comprensión oral e escrita (as habilidades 

máis doadas en tódalas linguas, denominadas pasivas) debido á falta de 
oportunidades para desenvolver de forma eficaz a expresión oral. Para 
esta última serán empregadas as cancións, co obxectivo de mellorar a 
pronuncia do alumnado. 

 
A comprensión oral desenvolverase a través de vídeos e audios que 

se vaian subindo, así como a través de exercicios específicos de escoita, 
con un material chamado “live worksheets”, tarefas interactivas coa 
opción de engadirlles son. 

 
A expresión escrita terá tamén o seu lugar, pero derivada da 

escritura do vocabulario. 
 
Como xa se mencionou previamente, a plataformas empregadas 

serán un blogue e a aplicación ClassDojo. Nelas subiranse 
semanalmente as tarefas divididas por días, co número de días 
correspondentes a cada nivel; 2 horas semanais no caso de 2º. 

 
A maioría do alumnado ten recursos tecnolóxicos para poder 

acceder ao blogue onde se atopan os materials de lingua estranxeira 
inglesa. No caso do alumnado sen este tipo de recursos crearase un 
material específico que se enviará semanalmente a través dos 
titores/as, para que podan traballar sen necesidade de conectarse á 
rede. 

Materiais e recursos 

Os recursos empregados serán na súa maioría on-line. Entre eles 
destacan: 

-Vídeos de historias relacionadas co vocabulario estudado 
-Cancións para facer fincapé na pronuncia 
-Vídeos con vocabulario e gramática para repaso e reforzo. 
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-Xogos on-line 
-Actividades on-line 
-Tarefas on-line interactivas mediante a plataforma 

“Liveworksheets” 
-Páxinas web do Reino Unido e América, para traballar coa      

denominada “realia” e introducir elementos culturais. Exemplos 
destas páxinas poden ser a páxina web da casa real británica con 
visitas virtuais a todos os seus palacios. 

-Cuestionarios 
-Actividades do libro de texto co que traballabamos na aula. 
-Material de contidos transversais como poden ser: Easter, Earth 

day, International workers’ day... 
-Tarefas manuais e receitas 
 
No caso das actividades, para o alumnado que non pode acceder 

ao blogue por diversos motivos, na modalidade “off line”, crearanse 
diferentes propostas como: 

-Tarefas de expresión escrita para traballar co vocabulario 
-Propostas de actividades manuais 
-Actividades de comprensión escrita 
 

Recoméndase, en todo caso, ás familias que non dispoñen dos 
recursos para facer todas as actividades online, que miren os videos 
e actividades auditivas dende os seus teléfonos móbiles para o 

desenvolvemento das habilidades de comprensión oral. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

No contexto actual, ademais da comunicación e coordinación entre 
os profesionais, resulta imprescindible reforzar a fluidez da 
comunicación coas familias dos alumnos e alumnas como partícipes 
directos do seu proceso de ensino e aprendizaxe.  

Para a comunicación de carácter xeral empregaranse diversos 
medios telemáticos como poden ser: 

-Abalar móbil 
-Correo electrónico  
Para mensaxes máis individualizadas tamén serán empregados: 

  -Chamadas 
  -Servizo de mensaxería móbil (Aplicacións como Whatsapp) 

Publicidade  

A plataforma escollida para levar a cabo a ensinanza a distancia é o 
blogue de inglés que viñamos empregando ao longo do curso, así 
como a aplicación ClassDojo. 

Este blogue está insertado na páxina web do centro, dende a cal os 
nenos e nenas poden acceder a este. 


