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DATA: 11/05/2020


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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIO ESTÁNDAR
B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade 
(contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) 
emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por 
medios técnicos que non distorsionen a percepción da mensaxe, con 
apoio visual moi redundante que axude á comprensión. 

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou 
canción moi breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos 
lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi 
redundantes que axuden á comprensión. 

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

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información 
persoal moi básica (nome, idade, gustos ...), sinxelas, así como 
instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento na aula. 

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 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 moi sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos. 

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. 

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

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

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 
compostos de frases simples illadas, utilizando con razoable corrección 
as convencións ortográficas máis elementais e os principais 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. 

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e 
breves seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical 
máis sinxela. 



2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Lingua estranxeira: inglés a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do alumando en 
comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.
En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no trimestre 
anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o período lectivo 
restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades abarcan todas as destrezas comunicativas: comprensión escrita (a través da 

lectura dos exercicios así como do noso mini Clube de lectura), expresión escrita (mediante a práctica da escritura de 

vocabulario xunto coa gramática axeitada), comprensión oral (escoitando ao auxilar de conversa, á mestra e aos demais 

compañeiros, así como vídeos temáticos) e por supostos expresión oral (unha vez á semana levarase a cabo unha sesión 

mediante videochamada na que poderán practicala de xeito interactivo e comunicativo cos compañeiros e cos docentes, 

contando sempre e por suposto co auxiliar de conversa para promover o uso da lingua estranxeira).



A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.

Posto que a área de Lingua estranxeira: inglés conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución horaria, 

con dúas semanais para este curso. Dada a situación actual mantéñense ditas horas cun diario pero tratando de ser 

empáticos coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, 

videochamadas, a plataforma de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando 

para promover a motivación do alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos 

nunha ensinanza personalizada axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as 

actividades son tan variadas permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación 

indivualizada e única sempre contando co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o 

profesorado, entre o profesorado e o equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.


2. Avaliación e cualificación


3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)


4. Información e publicidade




1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIO ESTÁNDAR
B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade 
(contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas moi 
evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de viva 
voz ou por medios técnicos que non distorsionen a percepción da 
mensaxe, con apoio visual moi redundante que axude á comprensión.

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou 
canción moi breves, e moi sinxelos, previamente traballados, emitidos 
lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi 
redundantes que axuden á comprensión. 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna inmediata, de 
lugares e obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, 
usando expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or). 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e 
das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 
presentar á súa familia, indicar as súas preferencias) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

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 moi sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos. 

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. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos simples e breves relacionados con temas familiares 
e de interese para o alumnado, que contan con apoio visual. 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos 
relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os principais signos de puntuación, para 
falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata 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 traballadas previamente de forma oral. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 
actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 
comunicativo. 

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, excuse me...). 



2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Lingua estranxeira: inglés a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do 

alumando en comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.

En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no 

trimestre anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o 

período lectivo restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades abarcan todas as destrezas comunicativas: comprensión escrita (a través da 

lectura dos exercicios así como do noso mini Clube de lectura), expresión escrita (mediante a práctica da escritura de 

vocabulario xunto coa gramática axeitada), comprensión oral (escoitando ao auxilar de conversa, á mestra e aos demais 

compañeiros, así como vídeos temáticos) e por supostos expresión oral (unha vez á semana levarase a cabo unha sesión 

mediante videochamada na que poderán practicala de xeito interactivo e comunicativo cos compañeiros e cos docentes, 

contando sempre e por suposto co auxiliar de conversa para promover o uso da lingua estranxeira).



A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.

Posto que a área de Lingua estranxeira: inglés conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución horaria, 

con dúas semanais para este curso. Dada a situación actual mantéñense ditas horas cun diario pero tratando de ser 

empáticos coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, 

videochamadas, a plataforma de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando 

para promover a motivación do alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos 

nunha ensinanza personalizada axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as 

actividades son tan variadas permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación 

indivualizada e única sempre contando co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o 

profesorado, entre o profesorado e o equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020


CENTRO: CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro


CURSO: 3º


MATERIA: Lingua estranxeira: Inglés


DATA: 11/05/2020
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terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.


2. Avaliación e cualificación


3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)


4. Información e publicidade




1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIO ESTÁNDAR
B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante 
en interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso 
cotiá (os deportes, os animais, as comidas preferidas), 
conectados cos propios intereses e coas propias experiencias e 
articulados con claridade e lentamente transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten 
co apoio visual correspondente. 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis 
relevante en interaccións verbais, con estruturas simples e léxico 
de uso cotiá. 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna 
inmediata, de obxectos, así como de expresar os seus gustos e 
intereses, usando expresións e frases sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 
básicos (and/or). 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a 
e aos demais cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e de interese para o alumnado e conte 
con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma oral. 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, 
compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e 
os principais 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. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa 
vida cotiá traballadas previamente de forma oral. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 
actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 
comunicativo. 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter información en 
conversas básicas (nome, idade, actividades, favoritas e gustos) 
sobre si mesmo e sobre os demais. 



2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Lingua estranxeira: inglés a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do 

alumando en comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.

En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no 

trimestre anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o 

período lectivo restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades abarcan todas as destrezas comunicativas: comprensión escrita (a través da 

lectura dos exercicios así como do noso mini Clube de lectura), expresión escrita (mediante a práctica da escritura de 

vocabulario xunto coa gramática axeitada), comprensión oral (escoitando ao auxilar de conversa, á mestra e aos demais 

compañeiros, así como vídeos temáticos) e por supostos expresión oral (unha vez á semana levarase a cabo unha sesión 

mediante videochamada na que poderán practicala de xeito interactivo e comunicativo cos compañeiros e cos docentes, 

contando sempre e por suposto co auxiliar de conversa para promover o uso da lingua estranxeira).



A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.

Posto que a área de Lingua estranxeira: inglés conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución horaria, 

con tres semanais para este curso. Dada a situación actual mantéñense ditas horas cun diario pero tratando de ser empáticos 

coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, 

videochamadas, a plataforma de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando 

para promover a motivación do alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos 

nunha ensinanza personalizada axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as 

actividades son tan variadas permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación 

indivualizada e única sempre contando co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o 

profesorado, entre o profesorado e o equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 
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terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.


2. Avaliación e cualificación


3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)


4. Información e publicidade




1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIO ESTÁNDAR
B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante 
en textos orais moi breves con estruturas simples e coñecidas 
cun léxico de uso cotiá con axuda de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos presentes nas situacións comunicativas e conectados 
cos propios intereses e coas propias experiencias, articulados con 
claridade e lentamente, transmitidos de viva voz ou por a través 
de recursos multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais 
importantes de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá procedentes de medios audiovisuais ou da Internet 
adecuados a súa idade. 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando expresións e frases coñecidas e de 
uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 
básicos (and/or/then). 

PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de 
comunicación breves e elementais, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
máis importantes en textos escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de forma oral e de interese para o 
alumnado, e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma oral. 

B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable 
corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis 
inmediata 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. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e 
a súa cultura. 



2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Lingua estranxeira: inglés a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do 

alumando en comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.

En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no 

trimestre anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o 

período lectivo restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades abarcan todas as destrezas comunicativas: comprensión escrita (a través da 

lectura dos exercicios así como do noso mini Clube de lectura), expresión escrita (mediante a práctica da escritura de 

vocabulario xunto coa gramática axeitada), comprensión oral (escoitando ao auxilar de conversa, á mestra e aos demais 

compañeiros, así como vídeos temáticos) e por supostos expresión oral (unha vez á semana levarase a cabo unha sesión 

mediante videochamada na que poderán practicala de xeito interactivo e comunicativo cos compañeiros e cos docentes, 

contando sempre e por suposto co auxiliar de conversa para promover o uso da lingua estranxeira).



A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.

Posto que a área de Lingua estranxeira: inglés conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución horaria, 

con tres semanais para este curso. Dada a situación actual mantéñense ditas horas cun diario pero tratando de ser empáticos 

coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, 

videochamadas, a plataforma de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando 

para promover a motivación do alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos 

nunha ensinanza personalizada axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as 

actividades son tan variadas permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación 

indivualizada e única sempre contando co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o 

profesorado, entre o profesorado e o equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIO ESTÁNDAR
B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante 
en textos orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas 
cun léxico de uso moi frecuente e conectados cos propios 
intereses e coas propias experiencias do alumnado, articulados 
con claridade e transmitidos de viva voz ou 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 adecuados á súa idade, procedentes de medios 
audiovisuais ou da Internet. 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas dos seu interese, sobre persoas da 
súa contorna inmediata, usando expresións e frases feitas de uso 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 
básicos (and/or/then/but). 

PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou 
simuladas de comunicación, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e cun léxico cotián de interese para o 
alumnado e que conte con apoio visual en soporte papel ou 
dixital. 

PLEB3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas 
e medios de transporte, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si 
mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa 
vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa 
vida cotiá, experiencias e actividades na aula, traballados 
previamente de forma oral. 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
básicos e significativos e aplicar progresivamente os 
coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión 
adecuada do texto oral e escrito. 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países 
onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, 
festividades...) e compáraos cos propios, amosando unha actitude 
de apertura cara ao diferente. 



2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Lingua estranxeira: inglés a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do 

alumando en comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.

En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no 

trimestre anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o 

período lectivo restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades abarcan todas as destrezas comunicativas: comprensión escrita (a través da 

lectura dos exercicios así como do noso mini Clube de lectura), expresión escrita (mediante a práctica da escritura de 

vocabulario xunto coa gramática axeitada), comprensión oral (escoitando ao auxilar de conversa, á mestra e aos demais 

compañeiros, así como vídeos temáticos) e por supostos expresión oral (unha vez á semana levarase a cabo unha sesión 

mediante videochamada na que poderán practicala de xeito interactivo e comunicativo cos compañeiros e cos docentes, 

contando sempre e por suposto co auxiliar de conversa para promover o uso da lingua estranxeira).



A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.

Posto que a área de Lingua estranxeira: inglés conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución horaria, 

con tres semanais para este curso. Dada a situación actual mantéñense ditas horas cun diario pero tratando de ser empáticos 

coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, 

videochamadas, a plataforma de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando 

para promover a motivación do alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos 

nunha ensinanza personalizada axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as 

actividades son tan variadas permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación 

indivualizada e única sempre contando co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o 

profesorado, entre o profesorado e o equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 
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4. Información e publicidade




1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIO ESTÁNDAR
B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos 
principais en textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con 
estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con 
claridade e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos, sobre temas habituais e concretos relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles 
ou relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, 
público e educativo, sempre que as condicións acústicas sexan boas e 
non distorsionen a mensaxe, que se poida volver escoitar o devandito 
ou pedir confirmación e conte con apoio visual ou cunha clara 
referencia contextual. 

PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan 
instrucións, indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, 
números, prezos, horarios, nunha estación ou nuns grandes almacéns). 

PLEB1.6. Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e 
ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc.), a condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta e clara. 

B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi 
breves que requiran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares (un mesmo, a 
contorna inmediata, persoas, lugares, obxectos e actividades, gustos e 
opinións), nun rexistro neutro ou informal, utilizando expresións e frases 
sinxelas e de uso moi frecuente, normalmenteilladasou enlazadas con 
conectores básicos, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa moi 
clara, sexan evidentes as pausas e titubeos e sexa necesaria a 
repetición, a paráfrase e a cooperación da persoa interlocutora para 
manter a comunicación. 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas 
e ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e 
presentar a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a 
súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e intereses e as 
principais actividades do seu día a día; describir brevemente e de 
maneira sinxela a súa habitación,oseumenú preferido, o aspecto 
exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que lle 
interese (o seu grupo de música preferido); dicir o que lle gusta e non lle 
gusta e dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia 
e entoación comprensible. 

B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de 
alta frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi 
familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata, a condición de que se 
poida reler o que non se entendeu, que se poida consultar un dicionario 
e conte con apoio visual e contextual. 

PLEB3.2. Comprende información esencial e localiza información 
específica en material informativo sinxelo como menús, horarios, 
catálogos, listas de prezos, anuncios, guías telefónicas, publicidade, 
folletos turísticos, programas culturais ou de eventos etc. 

B4.1. Construír, en papel ou en soporte electrónico, 
textosmoicurtosesinxelos, compostosdefrasessimples illadas, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas básicas e os principais 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. 

PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a 
alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da 
súa contorna inmediata (familia, amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai preguntas relativas a estes 
temas.



2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Lingua estranxeira: inglés a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do 

alumando en comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.

En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no 

trimestre anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o 

período lectivo restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades abarcan todas as destrezas comunicativas: comprensión escrita (a través da 

lectura dos exercicios así como do noso mini Clube de lectura), expresión escrita (mediante a práctica da escritura de 

vocabulario xunto coa gramática axeitada), comprensión oral (escoitando ao auxilar de conversa, á mestra e aos demais 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, 
actividades ou celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais (familiares, de amizade ou escolares), 
comportamento (xestos habituais, uso da voz ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha comprensión adecuada do texto. 

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. 



compañeiros, así como vídeos temáticos) e por supostos expresión oral (unha vez á semana levarase a cabo unha sesión 

mediante videochamada na que poderán practicala de xeito interactivo e comunicativo cos compañeiros e cos docentes, 

contando sempre e por suposto co auxiliar de conversa para promover o uso da lingua estranxeira).

A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.

Posto que a área de Lingua estranxeira: inglés conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución horaria, 

con tres semanais para este curso. Dada a situación actual mantéñense ditas horas cun diario pero tratando de ser empáticos 

coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, 

videochamadas, a plataforma de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando 

para promover a motivación do alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos 

nunha ensinanza personalizada axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as 

actividades son tan variadas permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación 

indivualizada e única sempre contando co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o 

profesorado, entre o profesorado e o equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 


