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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e saber aplicar estratexias tanto para a comprensión global dunha frase 
como para localizar palabras coñecidas nela en textos relacionados con festas 
de cumpleanos, tendas de roupa, soos ou granxas 

Localiza palabras coñecidas no material dixital e no impreso relacionadas co 
vocabulario tratado : animais, roupa, familia, verbos básicos (jump, skip…) ou con 
estados de ánimo: sad, happy, tired… 

Identificar o sentido xeral en textos dixitais moi breves e sinxelos sempre en 

relación co vocabulario tratado: family, clothes, animals 

Emprega as tecnologías da información  e da comunicación para iniciarse na lectura 

sempre adecuada ó nivel e dentro do vocabulario traballado: family, clothes, animals 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir frases moi cortas. I´m 

happy. The dog is black 

Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente.  

Construir frases moi curtas, sinxelas e illadas para falar de sí mesmo ou do seu entorno 

inmediato. I´m wearing a…//This is my family 

Elabora carteis moi sinxelos seguindo un modelo como tarxetas de cumpleanos incluíndo de 

quen é e cantos anos ten 

Recoñecer as estruturas sintácticas básicas. How old are you? What´s your 

name? What´s the weather like today?Bye, see you! Please 

É capaz de empregar estructuras básicas para presentarse, despedirse ou falar do tempo 

Escribir frases moi curtas e sinxelas para falar de sí mesmo e da dúa familia: grandma, 

grandpa, sister, dad…. I’m wearing a t-shirt. I´m wearing a blue dress 

Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa familia. This is my grandpa 

Escribe frases mi sinxelas seguindo un modelo dado. My name is María 

Emprega o vocabulario relacionado co tema.: family, clothes 

Obter e dar inforamación básica e persoal: my name is… I´m six years old Recoñece formas básicas de relación social relacionada coa familia, idade, mascotas. 

He can dance… 

Expresar e identificar estados de ánimo: happy, sad, scare… Pregunta e responde sobre aspectos básicos de sí mesmo: I feel happy, sad… 

Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi elemental de léxico de moi frecuente 

uso relativo a diferentes verbos moi utilizados: jump, sing, dance… 

Estructura adecuadamente os elementos das oracións, e diferencia preguntas e respostas moi 

simples: can you jump? Yes I can// can you sing? No, I can´t 
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  SEGUNDO DE PRIMARIA 
 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e saber aplicar estratexias tanto para a comprensión global dunha 
frase como para localizar palabras coñecidas nela dentro do vocabulario 
tratado: animais da granxa, partes do corpo, apariencia física ou estructuras 
gramaticais como Do you like this cake? Yes I do, No, I don´t. There is, there 
are… 

Localiza palabras e estructuras coñecidas no material dixital e no impreso relacionadas 
co vocabulario tratado : chiken, hen, dos, cow, horse// How many? There is, there are// 
I have got.. he has got… freckles, blue eyes… 

Identificar o sentido xeral en textos dixitais moi breves e sinxelos sempre en 

relación co vocabulario tratado da granxa, apariencia física, partes do corpo ou 

diferentes tipos de comida 

Emprega as tecnologías da información  e da comunicación para iniciarse na lectura 

dentro das plabaras tratadas previamente na clase : goat, sheep, lemonade, hair, milk… 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir frases moi cortas. I´m 

eating pasta// He has got long hair// on my faro there are/ there is... 

Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente. Bee, pig, there is a hen/ 

there are cows// I´m eating bread 

Construir frases moi curtas, sinxelas e illadas para falar de sí mesmo ou do seu entorno 

inmediato: I´m seven years old// It´s sunny// my name is Roi 

Elabora carteis moi sinxelos seguindo un modelo como debuxar unha paisaxe e decir que tempo 

fai/ elaborar tarxetas de cumpleanos, describirse a sí mesmo… 

Recoñecer as estructuras sintácticas básicas: hello, please, thanks Diferencia saúdos e despedidas e usa fórmulas de cortesía 

Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal básica como o 

nome, idade… 

Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual mediante videos, 

flashcards interactivas  ou xogos on line 

Falar de sí mesmo e das persoas da súa contorna inmediata empreñando 

descripcións persoais ou decindo o que hai ou non hai en algun lugar , lugares, 

obxectos, así como explicar os gustos e intereses usando expresións e frases 

sinxelas. I like potatoes/ I don´t like milk 

Fai presentacións moi breves  previamente preparadas e relacionadas co léxico e 

estructuras tratadas previamente : descripcións da súa apariencia física ou do que leva 

posto de roupa 

Fai presentación a través de un debuxo previamente feito por el mesmo sobre animais, 

comida ou eles mesmos 

Escribir textos moi curtos e sinxelos compostos de frases simples sempre en 

relación co voacabulario tratado: comida, animais, verbos simples, números ou 

cores 

Escribe palabras e frasess relacionadas coa súa imaxe e co voacabulario e estructuras 

previamente tratado 

Completa unha táboa con datos persoais básicos; name, age, address 

Identificar aspectos sococulturais básicos e significativos en videos sobre Easter ou o 

día de Irlanda 

Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países de fala inglesa relacionados co vocabulario 

de Easter: bunny, easter eggs… 

Expresar e identificar os seus gustos con like e don´t like Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta I don´t like// I like… 

Recoñecer estructuras sintáctica básicas e os seus significados asociados Diferenza preguntas e despostas moi simples 

Comprender e utilizar o léxico propio do nivel e tratado nas unidades do 

trimestre e de repaso: numbers, colours, animals, verbos básicos, apariencia 

física… 

Identifica o significado de  palabras e frases presentadas previamente relacionadas co 

léxico previamente visto: He has got glassess// There is a bee… 
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  TERCEIRO DE PRIMARIA 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e saber aplicar estratexias tanto para a comprensión global dunha frase 
como para localizar palabras e estructuras gramaticais coñecidas nela 
relacionadas cos temas tratados: clothes ou parts of the house. There is a 
wardrobe, It´s on the floor… 

Localiza palabras coñecidas no material dixital e no impreso relacionadas co 
vocabulario tratado: wardrobe, tights, wooly hat..// Shés wearing…There is a bed, there 
isn´t a bath… 

Identificar o sentido xeral en textos dixitais moi breves e sinxelos sempre en 

relación co vocabulario tratado 

Emprega as tecnologías da información  e da comunicación para iniciarse na lectura 

sempre adecuada á idade e sobte temas previamente traballados: clothes, prepositions, 

there is / there isn´t… 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir frases moi cortas. It´s  

under the table, There is a chair in the kitchen,,, 

Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente. Is sshe wearing a dress? 

Yes, he is// no he isn´t 
Construir frases moi curtas, sinxelas e illadas para falar de sí mesmo ou do seu entorno 

inmediato. My name is.. I´m nine years old, I live in Pantón... 

Elabora carteis moi sinxelos seguindo un modelo. Elaboración de mapas do seu pobo, de tarxetas 

de felicitación, de debuxos da casa explicando as súas partes… 

Recoñecer as estructuras sintácticas básicas. Please, Sorry, Thanks…Hello Good 

morning 

-Diferencia saúdos e despedidas e usa fórmulas de cortesía.  

-É capaz de saudar e despedir e pedir perdón  en adecuadamente en forma oral e na 

escrita é capaz de recoñecer as formas antes mencionadas 

Coñecer  aspectos sociolingüisticos e socioculturais básicos e aplicalos coñecementos 

adquiridos relacionados con festividades como Easter ou  día de Irlanda así como as 

costumes propias relacionadas coa comida ou o ocio 

-Desenvolve xogos e tarefas relacionadas con videos previamente vistos sobre o ocio e sas 

costumes dos países de fala inglesa. 

-Escribe o que lle gusta e o que non dos paises de fala inglesa e os compara co seu propio 

   

Coñecer as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral  e a 

información esencial: Where´s the radio? It´s in the sofa// Is he wearing trunks?  

Comprende información esencial e localiza información específica dentro duntexto ou 

de frases relativamente longas relacionadas con vocabulario da da roupa, das estacións 

do ano, da casa, das horas… 

Recoñecelos significados mais comúns  asociados ás estructuras sintácticas básicas así 
como ás novas estructuras previamente tratadas a través de videos e coa axuda da 

auxiliar de conversa 

Comprende o esencial e os puntos principais de noticias moi breves que traten sobre temas 

familiares e noticias do seu interese con vocabulario previamente tratado pero contextualizándoo 

no seu contorno familiar 

Coñecer as estratexias básicas para producir textos escritos breves e sinxelos 

relacionados consigo mesmo, coas cousas da granxa, da roupa, das horas ou dos 

números 

-Ecribe a partir dun modelo correspondencia breve con un amigo explicando os anos 

que ten, de onde é,  o que hai no seu pobo… 

-É apaz de construir textos narrativos sinxelos  partindo de modelos previamente dados 

Utilizar un repertorio limitado de léxico escrito relativo a temas familares, do seu 

interese, e a outros previamente tratados 

É quen de construir frases longas ou textos sinxelos co vocabulario previamente tratado de 

preopsicións usadas para aprender as partes da casa, para decir o que hai ou non hai nunha casa 

encantada… 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: CURSO: 
MATERIA: 



 CUARTO DE PRIMARIA 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender a idea global  e a información específica  en textos orais e escritos  
sinxelos relacinados cos medios de transporte ou coas partes dunha cidade 

Comprende o sentido global e as palabras e estructuras gramaticais o video: lorry, 
boat, van, train// I go by bus, I´m reading a book 

Consulta na biblioteca de aula contos adpatados á súa idade e deduce adecuadamente de 

qué van a través do título ou das ilustracións 

Valorar as lenguas como instrumento de comunicación entre os pobos _Reproduce textos orais sinxelos e breves como conversas telefónicas ou cancións 

relacionadas cos medios de transporte, as horas, as partes dunha cidade ou as 

preposicións de lugar 

-Domina  aspectos fonéticos  do ritmo, da entoación e da acentuación a través de 

chants, cancións ou videos relacionados co léxico tratado 

Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas mais importantes  en 

textos escritos sinxelos e previamente traballados 

Comprende frases simples escritas The house is in front of the theatre, I walk; I go by 

car... relacionadas cos temas traballados previamente 

Coñecer as estratexias básicas mais adecuadas para a comprensión do sentido xeral  e as 

ideas principais en textos escritos sinxelos: recoñecer no texto a parte esencial que se 

pide nun ejercicio por ejemplo buscar determinadas palabras de vocabulario, ou pola 

contra deducir o significado xeral dun texto por ejemplo que cidade será a partir dunha 

descripción dada 

´-Comprende a idea xeal dun texto escrito acompañado de apoio visual e adaptados á súa 

competencia lingüística 

-lecciona contos da biblioteca da aula para a súa lectura de forma autónoma e acorde á idade 

-Falar sobre o que dí un texto de unha determinada cidade, se hai varias piscinas, onde está 

situado o cine ou o centro comercial 

Escribir textos sinxelos propios compostos de frases simples relacionados co seu 

entorno e intereses sempre contextualizado co vocabulario a tratar neste trimestr 

-Escribe frases sinxelas relacionadas con temas familiares: onde vive, os anos que ten el 

ou a súa familia, cantos membros ten a súa familia, cómo se chaman 

Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado 

Escribe textos sinxelos e organizados con coherencia na súa secuencia e co vocabulario 

tratado previamente  

Iniciarse no uso das ferramentas informáticas  para completar actividades relacionadas 

coa unidade como xogos, grabar audios ou videos, facer uso de presentacións de 

gramática… 

Completa e leva a cabo a realización de tarefas relacionados coas unidades 

Escribe mails ou Whatsapptendo como referencia un modelo dado 

Utiliza de un xeito guiado as TIC  para a escribir e ler textos e frases sinxelas relacionadas coa 

unidade 

Identificar aspectos socioculturais e socioloingüisticos para unha comprensión 

adecuada do texto oral he escrito como easter ou a festividade do día de Irlanda, 

así como o coñecemento das súas costumes á hora de comer. Vestir, ou o ocio 

Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países de fala inglesa e comparalos cos 

propios. Decir e escribir o que lles gusta ou o que prefiren da súa en relación coa 

inglesa 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: CURSO: 
MATERIA: 

 
 



 

Iniciar e rematar interaccións da vida cotiá de maneira adecuada: good morning, 

good afternoo, hello, See you… 

Inicia e remata interacción cos saúdos e as expresións correspondentes: Bye, good 

afternoon, how are you? 

Expresar nocións vásicas relativas á rutina, ó tempo atmosférico,á vestimenta, ao prezo… Pregunta e responde postitivamente sobre a vestimenta, o tempo, o prezo… 

Recoñecer estructuras sintácticas básica e os seus significados asociados: What are 

you doing? It´s between the park and the shop// I´m drawing... 

-Diferenza preguntas e despostas moi simples como What are you doing? I´m 

eating//How do you go to the park? I go by bike 

-Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolver nas interaccións habituais 

Comprender e utilizar léxico propio do nivel: car, bike, geography, Maths, be, in front of Comprende e utiliza adecuadamente o vocabulario previamente explicado e de unidades 

atrás e o uso para facer tanto oral como escrito texto moi curtos con frases simples 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos:. Observación e valoración do que fan e envían tanto en 
audio, video coma en texto. Fichas en papel e interactivas deseñadas por 
min e outras xa creadas e enlazadas a páxinas web. Exercicios interactivos 
na plataforma 

Instrumentos: Listas de cotexo:onde vou anotando  quen mandou os 
traballos 

Rúbricas: onde valoro tanto o proceso de traballo coma o produto final 

 

Cualificación final 

A cualificación final farase en función da cualificación das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación pódeselle engadir unha puntuación determinadas, 
entre un e dous puntos, en función das actividades realizadas no terceiro trimestre. 
Así terase en conta a entrega de tarefas, que se entreguen no tempo estipulado 
para elo, a orde, a limpeza, a claridade así como o resultado final dela 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 

Non hai 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades En un primeiro momento mandáronse actividades de repaso e de 
reforzo de que levabamos visto. O material eran fichas para imprimir e 
facer do que xa tiñamos visto na clase. Unha vez que xa se repasara 
todo e coincidindo coa Semana Santa creei portafolios en AGUEIRO 
con videos e cancións, xogos e actividades relacionados co vocabulario 
da festividade e que tiñan que ver coas costumes dos países de fala 
inglesa.  
Despois se lles facilitou ás familias claves na plataforma BLINK, onde 
tiñan desa maneira, o libro dixital cos videos e audios para seguir coas 
unidades da maneira mais parecida á clase: cos videos e cancións 
relacionados co vocabulario. Repartíronselles os Activity Books para 
que asi poidan desenvolver a escrita tamén xunto coa destreza oral que 
é a mais importante nos primeiros niveis da Primaria. A parte dos videos 
e audios e canción que están ó seu dispor na plataforma, facemos os 
exercicios interactivos da unidade e outros de reforzo.  
A auxiliar de conversa prepara unha vez á semana narracións e contos 
con tarefas relacionadas con eles  
Para a corrección dos exercicios do Activity Book dánselles dúas 
opcións:  mandarme foto das actividades a correxir ou ben a través da 
plataforma ou ben a través do Whatsapp 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A tutora creou un grupo de Whatsapp coas familias para ter contacto 
mais cercano con elas. En un primeiro momento tanto os enlaces a 
Agueiro  como outras propostas se facían a traves dese grupo de 
Whatsapp. Unha vez que se deron de alta na plataforma BLINK a miña 
comuncicación con eles é a travé desa plataforma ou ben a través do 
meu propio número de móvil facilitado a tal efecto. 
As tarefas de Inglés cólganse na plataforma todos os mércores e  xoves 
pola mañá  e non se establece un calendario para a súa entrega, ao 
longo da semana as van mandando, cando poden facelo debido á 
situación na que nos atopamos 

Materiais e recursos As propostas de actividades de inglés implican contar con 
recursos TIC para o acceso ás mesmas, xa que neste primeiros 
curso é moi importante a oralidade da lingua, entendela e dar 
falado algo. Entón estableceuse a plataforma porque todas as 
familias tiñan acceso a ela ben a través do móvil ou do ordenador. 
Os Activity Book, material que tamén empregan, foron comprados 
a principios de curso polas familias 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para manter a comunicación coas familias creouse o grupo de 
Whatsapp coa titora que xa mencionei antes, habilitouse a plataforma 
BLINK a cal teñen acceso de comunicación polo medio de mensaxes 
e tamén lles facilitei o meu número de móvil e correo electrónico 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

 


