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Adaptación da Programación CEIP PLURILINGÜE LABACA INGLÉS 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

INGLÉS 1º PRIMARIA  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1:  BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender o sentido xeral de  contos  e cancións sinxelas con  apoio 
visual . 

 

PLEB1.1 Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas, de lugares e obxectos da súa 

contorna  achegando información moi fundamental: idade, nome, cor , 

gustos... según o vocabulario básico  dado 

PLEB2.1.1. Utiliza vocabulario básico e patrons sinxelos para  dar información  

persoal e  responder.  

 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos. PLEB2.1.2. Reproduce comprensiblemente  cancións aprendidas en clase 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Comprender o sentido xeral  de  frases sinxelas con  apoio visual . 

 

 

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

temas traballados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS 
B4.1. Escribir  palabras e completar  frases  simples, seguindo modelos,para 

falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata , en situacións 

familiares e predicibles. 

PLEB4.1. Escribe palabras do vocabulario básico traballado. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA  E CONSCIENCIA   INTERCULTURAL 
B5.2. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente PLEB5.2 Recoñece e utiliza  saúdos, despedidas, fórmuilas de agradecemento etc 

B5.12. Recoñecer e utilizar  léxico  elemental sobre temas familiares e 

situacións cotiás 

PLEB5.12. Comprende e usa o vocabulario básico presentado 

 



Adaptación da Programación CEIP PLURILINGÜE LABACA INGLÉS 

INGLÉS 3º PRIMARIA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá co 

apoio visual correspondente. 

PLEB1.2. Comprende mensaxes e narracións  breves e sinxelas sobre temas  do seu interese 

con imaxes que clarifiquen o seu significado. 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas e obxectos da súa contorna , 

así como de expresar os seus gustos e intereses, con expresións e 

frases sinxelas e de uso moi frecuente, illadas ou enlazadas con 

conectores básicos (and/or). 

PLEB2.4. Reproduce  textos orais sinxelos e breves con pronuncia e entoación comprensible 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral  en textos 

escritos sinxelos de temas de interes  previamente traballados de 

forma oral  con apoio visual en soporte papel ou dixital 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes principais. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, con frases  

simples illadas ,utilizando pautas básicas de  ortografía e puntuación, 

para falar de si mesmo e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles. 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral. 

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre os temas traballados en clase  

relativos á obxectos, lugares, cores…. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA  E CONSCIENCIA   INTERCULTURAL 

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

comunicativos sinxelos. 

 

 
 

PLEB5.10. Comprende e usa  o vocabulario básico necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos  e escribir co léxico traballado  previamente de forma oral. 

 
 



Adaptación da Programación CEIP PLURILINGÜE LABACA INGLÉS 

INGLÉS 5º PRIMARIA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
B1.1. Comprender  a información máis importante en textos orais  breves,  e 

simples cun léxico de uso moi frecuente e conectados cos propios intereses 

e experiencias, articulados con claridade e transmitidos por soportes 

multimedia que non distorsionen a mensaxe 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá, procedentes de medios 

audiovisuais ou da Internet, adecuados a súa idade e intereses 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación 

sobre temas dos seu interese, sobre persoas coñecidas usando expresións  

de uso frecuente 

PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación,  

sobre temas e persoas do seu interese, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 

e de uso diario. 
PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente traballados de forma oral con apoio visual 

en soporte papel ou dixital. 

PLEB3.1. Comprende información básica escrita en distintos medios, relacionadas cos 

temas traballados previamente de forma oral. 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS 

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios con  frases simples, utilizando  as 

convencións ortográficas elementais e os principais signos de puntuación 

sobre temas familiares e predecibles 

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral, en 

soporte papel ou dixital. 

 
BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA  E CONSCIENCIA   INTERCULTURAL 

B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións 

comunicativas sinxelas da vida da aula. 

 

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar 

nas interaccións da aula, ler textos próximos á súa  idade e escribir con léxico 

traballado previamente. 

  



Adaptación da Programación CEIP PLURILINGÜE LABACA INGLÉS 

INGLÉS 6º  PRIMARIA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas  para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial  dun texto. 

PLEB1.2. Comprende mensaxes que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo de 

información (p ex. números, prezos, horarios etc …….)e as ideas principais de 

presentacións sinxelas sobre temas de seu interese. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.1. Participar   en conversas moi breves que requiran un intercambio  de 

información sobre temas familiares  utilizando expresións e frases sinxelas 

e de uso moi frecuente illadas  con conectores básicos 

PLEB2.1. Utiliza a lingua para dar e pedir información dando a súa opinion e tamén 

para obter información sobre outras persoas,usando estruturas sinxelas e cunha 

pronuncia e entoación comprensible.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e información 
específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, 
sinxelos e variados , adaptados aos seus intereses. 

PLE3.1-3.2 Comprende e localiza información específica en diversos tipos de textos 

(horarios,carteis,  publicidade etc…..) 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 
principais do texto. 

PLEB3.4. Comprende o esencial e os puntos principais  de textos  que lle sexan 

familiares ou sexan do seu interese (deportes,  personaxes famosos, grupos musicais 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS 

B4.1. Elaborar, en papel ou en soporte electrónico, textos  curtos e 
sinxelos, con frases simples illadas, utilizando  convencións ortográficas 
básicas e  signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles. 

PLEB4. 1 /3 Completa formularios , fichas  e elabora textos sinxelos  a partir dos 

contidos aprendidos  en soporte de papel ou dixital. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA  E CONSCIENCIA   INTERCULTURAL 

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. 

 

PLEB5.1. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que 

participa que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, 

a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou dun lugar 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

-Observación, revisión e corrección do traballo  diario realizado 

polo alumnado no libro dixital e nas fichas e  outros documentos 

dixitais remitidos polas familias (videos, imaxes, documentos de 

texto, presentacións...)  

Instrumentos: 

- Listaxes de control  

- Cualificacións das probas orais e escritas da 1ª e 2ª avaliación  

Cualificación 

final 

A nota media das cualificacións obtidas na primeira e segunda 

avaliación supoñerá un 90% da nota final e o outro 10% restante terá 

que ver co traballo realizado neste trimestre. A valoración da 

terceira avaliación se aplicará sempre que sexa positiva, nunca 

influirá negativamente no resultado final. 

Alumnado  

materia 

pendente 

Ao alumnado que teña pendiente a área de inglés se lle asignarán 

tarefas de repaso sinxelas que traballen  con léxico e estructuras 

simples de niveis inferiores. 

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

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Nas actividades propostas traballaranse  de forma contínua e 

intercalada  as catro destrezas (listening, speaking, reading e 

writing). 

Actividades tipo: 

- Xogos  a través da plataforma e en Internet 

- Interpretación de cancions 

- Escoita de contos 

- Videos  explicativos sobre uso da lingua  e funcións 

comunicativas 

- Elaboración de” projects”  usando ferramentas dixitais 

ou  outro soporte (para 5º e 6º) 

- Fichas para completar, unir, relacionar en papel e  en 

soporte dixital 
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Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

A metodoloxía se irá adaptando ás necesidades particulares 

de cada alumno/a según as súas circunstancias e realizacións. 

Terá un carácter individualizado  e flexible. 

Ao alumnado con conectividade se lle asignarán tarefas a 

través do libro dixital regularmente utilizando a plataforma 

blinklearning. Tamén se lle mandarán mensaxes individuais e 

grupais  con comentarios sobre as tarefas, e contidos 

específicos para reforzar ou ampliar os contidos. 

Ao  alumnado sen conectividade se lle remitirán tarefas e 

fichas a través do programa do Concello xunto coas tarefas 

remitidas polo/a titor/a . 

Materiais e 

recursos 

-Libros dixitais da editorial Oxford a través de la plataforma 

blinklearning 

-Class book  e libreta de clase 

- Fichas de reforzo e ampliación para imprimir e  para cubrir 

on line a través de paxinas como  https://es.liveworksheets.com/ 

- Enlaces a contidos multimedia en internet como contos, 

cancións, videos , e exercicios en páxinas web que 

complementen os contidos de cada nivel 

3. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Para o alumnado inscrito na plataforma dixital  utilizarase o 

servizo de mensaxería de blinklearning con mensaxes 

individuais e grupais. 

Eventualmente utilizarase o  servizo de mensaxería abalar 

para mensaxes  que afecten  á totalidade das familias de 

cada grupo de clase. 

As familias  poden usar  o meu correo @gmail para   para 

asuntos que requiran unha atención persoal e para facilitar o 

envio de tarefas. 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

https://es.liveworksheets.com/

