
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

▪ B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 
idade (frases breves e sinxelas, rimas infantís, cantigas…) 

PLEB1.1. Comprende a información esencial  de frases, rimas ou 
cancións e textos sinxelos, previamente traballados, emitidos 
lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais 
moi redundantes que axuden á comprensión. 

 

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

 

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas sobre si mesmo/a (nome, 
idade, gustos...) e a información igualmente básica sobre outras 
persoas. 

▪ 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  
sinxelas. 

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. 

 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en 

conversas  sinxelas e elementais (nome, idade, cor favoritas ou 

gustos). 
 

▪ B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos 
q conteñan apoio visual  redundante en soporte papel ou dixital. 
que o tema tratado e o tipo de texto resulten familiares, e 
conteñan apoio visual  red. 

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

 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental 

acompañada de apoio visual e identifica os e as personaxes 

principais. 



 

 

▪ B4.1. Escribir  textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 
compostos de frases simples, utilizando con razoable corrección 
as convencións ortográficas máis elementais e os principais signos 
de puntuación, para falar de si mesmo/a e de aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida 

cotiá. 

 

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou textos breves seguindo un 

modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela. 

 

▪ B5.1. O seu uso comunicativo. 

 

PLEB5.1. 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. 

 
 

▪ B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa situación 
de comunicación propia da aula. 

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas actividades de aula e amosa 

curiosidade pola lingua e por coñecer aspectos socioculturais dos 

países onde se fala. 

 

2.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  

Avaliación 

 Valorarase a implicación do alumnado na realización das  diferentes actividades propostas a 
 través da plataforma E-DIXGAL  ou do blog de francés, da páxina web do centro.  

 

Cualificación final 

Terase en conta a media dos dous trimestres anteriores, con tendencia á alza,  en base ao traballo e 
interese manifestado na entrega das actividades propostas no 3º trimestre deste curso escolar. 

Alumnado con  materia 
Criterios de avaliación: Teranse en conta os mínimos  esixibles establecidos para a 1ª e 2 ª Avaliación. 
 



 

 

 
 

pendente Procedementos e instrumentos de avaliación: Con este alumnado realizaranse actividades específicas de 
reforzo e recuperación daqueles estándares de aprendizaxe , non superados, e que teñan pendentes. 
Valorarase así, se adquiriu as competencias  básicas necesarias para dar por superada a materia. 

3.  METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN ,  REPASO ,  REFORZO ,  E NO SEU 

CASO ,  AMPLIACIÓN)   

Actividades  

Realizaranse actividades de repaso e reforzo de contidos correspondentes aos dous primeiros 

trimestres e tamén algunha actividade de ampliación.  Así como, actividades de recuperación para o 

alumnado que teña a materia pendente. Estas actividades presentarán diferentes formatos en 

función dos contidos a traballar: 

• Documentos PDF  ou Word cunha breve explicación teórica das actividades a realizar. 

• Visualización de vídeos en youtube para complementar as explicacións teóricas. 

• Actividades de comprensión lectora: lecturas e exercicios varios. 

•  Diferentes actividades de expresión escrita. 

• Actividades de expresión oral si é posible. 

• Búsqueda de información e traballos de investigación. 

• Actividades manipulativas: experimentos e manualidades plásticas. 

• Actividades interactivas tanto do material  E-dixgal como outras que se podan propoñer. 



 

 

 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen conectividade) 

A metodoloxía empregada será a seguinte: 

• Alumnado con conectividade: Semanalmente subiranse as actividades a realizar na 

plataforma E-dixgal e tamén no blog de francés.  

• A corrección destas actividades:  farase tanto se as  envían ao correo electrónico facilitado as 

familias, como se as  envían os alumnos/as  a través da plataforma E-DIXGAL.   Creouse un 

correo electrónico para resolver dúbidas e enviar as tarefas realizadas. Tamén hai un foro no 

que os alumn@s participan e fan comentarios ou preguntan dúbidas. 

• Alumnado sen conectividade: Contamos coa colaboración  do Concello de Monforte,  e dos 

Servicios Sociais  do Concello, a quen lles enviamos as tarefas para que llas fagan chegar as 

familias  deste alumnado. 

Materiais e recursos 

Plataforma E-dixgal. 
Fichas interactivas. 
Vídeos de youtube. 
Recursos de reforzo e ampliación da Editorial Santillana. 
Outras fichas de elaboración propia. 
Realización de retos relacionados cos contidos dados. 

 



 

 

 

4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

Información ao alumnado e ás 

familias 

 Para informar e manter o contacto co alumnado e as familias empregamos mensaxes a través da 

plataforma EDIXGAL (tamén o foro para dudas), mensaxes a través de Abalar móbil, chamadas 

telefónicas e o correo proporcionado ás familias por cada titora. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmonforte/ 


