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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

Bloque 1.Comprensión de texto orais 

 

• Escoitar e comprender secuencias de 

instrucións ou instrucións dadas polo profesor 

ou medios mecánicos. 

• Capturar e comprender a esencia en varios 

textos orais en diferentes situacións de 

comunicación con estructuras e vocabualrio 

traballados no 1º e 2º trimestre. 

• Identificar información específica en varios 

textos orais en diferentes situacións de 

comunicación basados en estructuras e 

vocabulario visto nos anteriores trimestres. 

• Comprender globalmente e extrae 

información específica de situacións non moi 

• Comprende textos orais de carácter informativo e é 

capaz de extraer información e algúns datos 

específicos. 

• Identifica o tema dunha conversación sinxela e 

predicible que ten lugar na súa presenza nalgún 

espazo público real ou simulado sobre temas 

coñecidos. 

• Entende o que se lle di en transaccións habituais 

sinxelas. 

• Capta o sentido xeral de exposicións orais sinxelas. 



 
 
 

   
 

longas  e sinxelas coa visualización repetida 

do documento audiovisual. 

•  Escoitar e discriminar sons. 

• Empregar estratexias para aprender a 

aprender a comprender textos orais breves en 

inglés. 

• Usar algunhas estratexias de tipo receptivo ou 

interactivo para resolver problemas de 

comunicación. 

 

Bloque 2. Producción de textos orais 

Éste é o bloque máis complicado  de desenvolver dado a 

situación actual do proceso de ensinanza-aprendizaxe 

telemático. Aínda así, trátase en todo momento de levar a 

cabo a o criterio.  

• Facer bo uso da pronuncia, ritmo, entoación e estrés 

en diferentes contextos. 

• Participar en representacións sinxelas de textos 

• Fai presentacións breves e sinxelas, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiáns ou do seu 

interese. 

• Responde axeitadamente en situacións de comunicación. 

• Participa en conversacións cara a cara ou por medios 

técnicos nas que se establece contacto social, se 

intercambia información persoal e sobre asuntos cotiáns, 

se expresan sentimentos, ofrécese algo a alguén, pídese 

prestado algo, etc. 



 
 
 

   
 

orais baseados nos contidos dados nos anteriores 

trimestres. 

• Organizar as súas breves declaración. 

• Usar estruturas e vocabulario básico da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos 

significativamente. 

• Manter conversacións familiares sobre temas 

familiares en situacións de comunicación e 

previsibles. 

• Empregar estratexias para aprender a producir 

textos breves en inglés. 

• Usar algunhas estratexias de tipo receptivo ou 

interactivo para resolver problemas de 

comunicación. 

 

 

• Fai bo uso da pronuncia. 

• Emprega estratexias para producir textos orais co fin de 

resolver problemas de comunicación. 

 

 

 

 



 
 
 

   
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

• Capturar a esencia de textos simples baseados nos 

contidos - estructuras e vocabulario – traballados no 

1º e 2º trimestre. 

• Localizar información explícita en textos diversos 

sobre temas de interese. 

• Realizar inferencias directas na comprensión de 

textos diversos sobre temas de interese. 

• Ler textos diversos sobre temas de interese. 

• Empregar estratexias para aprender  a comprender 

textos breves en inglés. 

• Usar algunhas estratexias de tipo receptivo ou 

interactivo para resolver problemas de 

comunicación. 

 

 

• Comprende información esencial e localiza información 

específica en material informativo sinxelo. 

• Comprende correspondencia breve e sinxela que trate 

sobre temas familiares.  

• Comprende o esencial de historias breves e ben 

estruturadas sempre e cando a imaxe e a acción 

conduzan gran parte do argumento. 

• Comprende o esencial de noticias moi breves e artigos de 

revistas infantís que traten temas que lle sexan familiares 

ou sexan do seu interese. 

• Utiliza estratexias para resolver problemas de 

comunicación así como pra aprender a comprender 

textos breves. 

 

 

 

 



 
 
 

   
 

Bloque 4. Producción de textos escritos. 

 

• . Escribir en lingua estranxeira textos breves e 

sinxelos a partir de modelos traballados 

previamente e contidos – estructuras e vocabulario- 

dados nos anteriores trimestres. 

• Elaborar textos escritos breves e sinxelos atendendo 

ao destinatario e á finalidade do texto con 

estructuras e vocabulario traballado no 1º e 2º 

trimestre. 

• Empregar estratexias para aprender a producir  

textos breves en inglés. 

• Usar algunhas estratexias de tipo receptivo ou 

interactivo para resolver problemas de 

comunicación. 

 

• Escribe cun modelo correspondencia persoal breve e 

simple, receitas de cociña, decripcións de animais, 

cidades, etc... 

• Constrúe textos narrativos sinxelos (en presente e 

pasado) reproducindo estruturas e/ou estadas 

previamente traballadas  

• Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas traballados 

previamente. 

• Utiliza estratexias para resolver problemas á hora de 

producir textos en inglés. 

Bloque 5. Coñocemento da lingua e cosnciencia 

intercultural. 

• Indentificar e recoñecer aspectos socioculturais e 

• Recoñoce aspectos sociocultutais e sociolingüísticos do 

inglés. 

• Disntigue as funcións comunicativas principais dun texto. 



 
 
 

   
 

sociolingüísticos básicos 

• Distinguir as funcións comunicativas principais dun 

texto. 

• Comparar aspectos lingüísticos e culturais das 

linguas que coñece coa lingua obxecto de estudo.  

• Valorar as linguas como instrumento de 

comunicación 

 

• É capaz de facer unha comparación entre a cultura galega 

e española coa cultura dos países anglófonos. 

• Ë cosnciente do valor da lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación. 

  

Criterios extra de avaliación no proceso de 

aprendizaxe telemático. 

 

• Buscar, recopilar e organizar información en soporte 

dixital. 

• Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación para contrastar e comprobar 

información. 

• Empregar o soporte dixital para a aprendizaxe da 

• Recopila e organiza información en soporte dixital. 

• Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación 

para contrastar e comprobar información. 

• Entrega as actividades propostas semanalmente por 

medios telemáticos. 

• Mostra interese na materia. 

• Aprende de xeito autónomo através de actividades 

programadas para tal fin. 

• Emprego de estratexias sinxelas de planificación e 

comprobación do traballo realizado. 



 
 
 

   
 

lingua estranxeira 

• Buscar, recompilar e organizar información en 

diferentes soportes. 

• Empregar estratexias sinxelas de planificación e 

comprobación do traballo realizado. 

• Entregar as tarefas propostas durante o 

extraordinario proceso telemático de ensinaza-

aprendizaxe . 

•  Mostrar interese na materia. 

• Aprender de forma autónoma a través de tarefas 

deseñadas para tal fin. 

 



 
 
 

   
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 

• Esta 3º  avaliación e a avaliación final levaranse a 

cabo  de xeito excepcional tendo en 

consideración as aprendizaxes desenvolvidas os 

dous primeiros trimestres do curso 2019-20., así  

como as actividades de reforzo realizadas dende 

a declaración do estado de alarma. 

• A avaliación será  continua con carácter 

diagnóstico e formativo. 

• As actividades desenvolvidas de xeito telemático 

só terán valor positivo para o alumnado. 

Instrumentos: 

 

• Avaliación sumativa dos dous primeiros 

trimestres do curso 19-20 por medio das probas 

feitas durante ese período.  

• Traballo telemático entregado, tendo en conta as 

posibilidades particulares de conexión e 

recepción do material de cada alumno/a. 

 

Cualificación 

final 

 

• A cualificación final do curso será a media do 

resultado dos dous primeiros trimestres do 



 
 
 

   
 

 

  

curso 19-20 maila valoración positiva, se é o 

caso,  do traballo entregado por vía telemática, 

tendo en conta a diversa  realidade dixital de 

cada fogar. 

• A non entrega das tarefas telemáticas ao docente 

por parte do alumnado, nunca suporá unha 

variación na nota final. 

• A entrega dos tarefas propostas telematicamente 

dende o decreto de estado de alerta suporá, 

tendo en conta a brecha dixital que afecta a 

moitos fogares da nosa contorna, unha 

valoración positiva na nota final do alumnado. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

• No procede 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

• No procede 

 

 

Criterios de cualificación: 

• No procede 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• No procede 



 
 
 

   
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades telemáticas deste 

excepcional 3º trimestre foron 

principalmente de repaso, reforzo  e 

recuperación dos contidos dos 

trimestres anteriores. En ningún caso de 

ampliación de actividades novas.  

Tratouse de reforzar as 4 habilidades 

básicas na aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira: 

 

• Comprensión e producción oral:  

 

 Exercicios de escoita por medio de 

vídeos, podcasts, cancións ou 

narracións de contos, recitas de 

cociña... 

 A producción oral, lóxicamente, foi 

más complicado de practicar. 

Intentouse facelo a través de 

cancións, ou práctica separada de 

sons por medio de vídeos. 

 Desafíos motivadores como 

completar as letras dunha canción, 

actividades de lóxica, diferentes 



 
 
 

   
 

retos semanais... 

 

• Comprensión e expresión escrita: 

 

 Lectura e comprensión de textos. 

 Completar a letra de cancións. 

 Explicación de mensaxes con realia 

 Elaboración de diccionarios con 

imaxes. 

 Elaboración de pequenas 

descripción de animais, cidades... 

 Escritura de mensaxes breves de 

opinión sobre temas familiares ao 

alumnado. 

 Descripición ou análise de 

fotografías ou obras de arte. 

 Ordear palabras , formar preguntas 

e respostas sobre temas vistos nos 

trimestres anteriores. 

 Elaboración de receitas de cociña. 

 Desafíos motivadores como 

completar as letras dunha canción, 

interpretar letreiros ou indicacións 

reais, actividades de lóxica, 

diferentes retos semanais... 

 

Metodoloxía  • Fomentase o aprendizaxe significativo, 



 
 
 

   
 

partindo dos coñecementos previos dos 

nosos alumnos e alumnas. 

• Aprendizaxe a  partir de competencias. 

• Situacións comunicativas baseadas no 

aspecto lúdico á vez que práctico. 

• Aprendizaxe globalizada. 

• A corrección das actividades lévase a cabo 

por medio do correo electrónico. O 

alumnado envía os seus traballos que son 

devoltos coas correccións pertinentes. 

Semanalmente súbense ao blogue as 

correccións das actividades propostas a 

semana anterior xunto coas tarefas 

propostas para esa semana. 

• O uso do blogue cobra unha importancia 

esencial como canal de comunicación co 

alumnado. 

 

Materiais e 

recursos 

• Enlaces a vídeos de internet. 

• Vídeos de elaboración propia. 

• Cancións. 

• Contos electrónicos 

• Imaxes  

• Podcasts 

• Xogos e desafíos. 

• Actividades online. 

• Aplicacións dixitais educativas para a 



 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

creación de actividades. 

• Aplicación Abalar 

• Correo electrónico. 

• Blog de Inglés.  

https://juaneenglishblog.blogspot.com/ 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

• En todo momento, dende a declaración do 

estado de alarma, publicáronse as propostas de 

traballo semanal na web do centro. 

• A comunicación co alumnado lévase a cabo por 

medio de correos electrónicos, blog e web do 

centro. 

• A comunicación coas familias faise polos 

mesmos medios e máis pola aplicación 

Abalar.Comprobando en todo momento a 

recepción das diferentes mensaxes. 

Publicidade  

• Publicación obrigatoria na páxina web do 

centro. 

• Blogues: Inglés e o propio de nivel 

• Aplicacións dixitais. ABALAR 



 
 
 

   
 

 

 

  



 
 
 

   
 

 


