
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 
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Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                 INFANTIL 

Criterio de avaliación              Estándar de aprendizaxe                                              Competencias 

-Mostrar unha actitude positiva cara a 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira, 

interesándose por participar en interaccións 

orais en rutinas, xogos e situacións habituais 

de comunicación. 

Mantén unha actitude positiva cara á lingua               Conciencia e expresión cultural  

estranxeira. 

-Participar en xogos, mostrando destrezas 

motoras e habilidades manipulativas cada 

vez máis axustadas. 

Participa empregando formas non lingüísticas  

(xestos, accións) en actividades desenvolvidas                  Aprender a aprender 

 na lingua estranxeira. 

Utilizar a lingua oral do modo máis 

conveniente para unha comunicación positiva 

con iguais e con persoas adultas, segundo as 

intencións comunicativas. 

Gusta de participar nas actividades lúdicas 

 propostas de imitación e repetición de sons,                           Lingüística 

palabras e enunciados significativos. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                              1º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

-Captar a idea global e identificar algúns elementos específicos 

en textos orais, con axuda de elementos lingüísticos e non 

lingüísticos do contexto. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais: Comprende o significado 

do vocabulario básico. 

 

-Participar en interaccións orais moi dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación, con valoración e 

respecto das normas que rexen a interacción oral. 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresa oralmente información 

sobre el mesmo e interactúa coa mestra e os seus compañeiros 

empregando o vocabulario básico. 

-Comprender palabras e frases moi sinxelas escritas, 

relacionadas cos temas traballados. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. Le palabras do 

vocabulario básico. 

- Escribir palabras, a partir de modelos e cunha finalidade 

específica.  

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

Escribe palabras moi sinxelas. 

-Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira 

e recoñecer a diversidade lingüística como elemento 

enriquecedor. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

Amosa unha actitude de curiosidade cara a lingua estranxeira e é 

consciente das diferenzas culturais, respectándoas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                                2º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Comprender o significado do vocabulario básico (material 

escolar, animais da granxa, familia, números, comida...) 

Bloque 1. Comprensión de textos orais: Comprende o significado 

do vocabulario básico. 

- Falar de sí mesmos e de persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos achegando información 

moi fundamental. 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresa oralmente 

información sobre el mesmo. 

-    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 sexan familiares. 

-    Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas elementais relacionados coas 

convencións ortográficas máis básicas que expresan pausas 

e exclamacións. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. Le palabras do 

vocabulario básico e comeza a empregar patróns fonéticos propios 

da lingua inglesa. 

- Escribir palabras e frases sinxelas seguindo modelos. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

Escribe vocabulario e estructuras básicas. 

 

- Aceptar e respectar as diferenzas culturais amosando 

unha actitude de curiosidade cara a lingua estranxeira. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 

Amosa unha actitude de curiosidade cara a lingua estranxeira e 

é consciente das diferenzas culturais, respectándoas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                               3º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

   - 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) 

Bloque 1. Comprensión de textos orais: comprende textos orais, 

axeitados ao seu nivel, en diferentes contextos de comunicación. 

   - 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.  

   - Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

Bloque 2. Produción de textos orais: comunícase usando formas 

e estruturas   básicas   axeitadas   ao   3º nivel; incluíndo   aspectos   

de   ritmo, acentuación e ton en diferentes contextos comunicativos 

de forma significativa tanto en exposicións individuais como en 

interaccións orais. 

   - 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: entende o 

vocabulario e as estruturas gramaticais básicas do 3º nivel, 

presentados en diferentes s oportes: papel ou dixital. 

   - Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos 

de frases simples. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión  e interacción: 

escribe textos empregando as palabras e as estruturas gramaticais 

estudadas. 

   - Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural: 

actitude receptiva diante da aprendizaxe e vontade de superación. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                  4º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  - Comprender a idea global e a información máis importante en 

textos orais moi breves con estruturas simples e coñecidas cun 

léxico de uso cotiá. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais: comprende textos orais, 

axeitados ao seu nivel, en diferentes contextos de comunicación. 

   - Participar en situacións reais ou simuladas de comunicación 

breves e elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre 

temas do seu interese sobre temas do seu interese, sobre 

persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

Bloque 2. Produción de textos orais: comunícase usando formas e 

estruturas básicas axeitadas ao 4º nivel; incluíndo aspectos de ritmo, 

acentuación e ton en diferentes contextos comunicativos de forma 

significativa tanto en exposicións individuais como en interaccións 

orais. Entender o vocabulario e as estruturas gramaticais básicas do 

4º nivel, presentados en diferentes soportes: papel ou dixital. 

   - 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. 

Bloque 3.  Comprensión de textos escritos: Entende o vocabulario 

e as estruturas gramaticais básicas do 4º nivel, presentados en 

diferentes soportes: papel ou dixital. 

   - 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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: escribe textos empregando 

as palabras e as estruturas gramaticais estudadas. 

   - Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural: 

actitude receptiva diante da aprendizaxe e vontade de superación. 
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1. ndares de aprendizaxe e competencias imprescindibles             5º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Captar o sentido global, e identificar información específica en 

textos orais variados emitidos en diferentes situacións de 

comunicación. 

Bloque  1. Comprensión  de  textos  orais: comprende  textos  

orais, axeitados ao seu nivel, en diferentes contextos de comunicación. 

-Usar formas e estruturas básicas propias da lingua estranxeira 

incluíndo aspectos de ritmo, acentuación e ton en diferentes 

contextos comunicativos de forma significativa tanto en 

exposicións individuais como en interaccións orais. 

Bloque  2.  Produción  de  textos  orais: comunícase  usando  

formas  e estruturas   básicas   axeitadas   ao 5º nivel, incluíndo 

aspectos de ritmo, acentuación e ton en diferentes contextos 

comunicativos. 

-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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: entende o vocabulario 

e as estruturas gramaticais básicas do 5º nivel, presentados en 

diferentes soportes: papel ou dixital. 

-Elaborar textos escritos atendendo, ao tipo de texto e á 

finalidade, tanto en soporte papel como dixital. 

Bloque  4.  Produción  de  textos  escritos: expresión  e  

interacción: escribe textos empregando as palabras e as estruturas 

gramaticais estudadas. 

-Usar estratexias para aprender a aprender, como facer 

preguntas, acompañar a comunicación con xestos, utilizar 

dicionarios visuais e bilingües, recuperar, buscar e recompilar 

información sobre temas coñecidos en diferentes soportes e 

identificar algúns aspectos que a axudan a aprender mellor. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural: 

mostra unha actitude receptiva diante da aprendizaxe e vontade de 

superación. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles          6º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Captar  o  sentido  global,  e  identificar  información  

específica  en  textos  orais variados emitidos en diferentes 

situacións de comunicación. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais: comprende textos orais, 

axeitados ao seu nivel, en diferentes contextos de comunicación. 

- Usar  formas  e  estruturas  básicas  propias  da  lingua  

estranxeira    incluíndo aspectos de ritmo, acentuación e ton 

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa 

tanto en exposicións individuais como en interaccións orais. 

Bloque 2. Produción de textos orais: comunícase usando formas e 

estruturas básicas axeitadas ao 6º nivel; incluíndo aspectos de ritmo, 

acentuación e ton en distintos contextos comunicativos de forma 

significativa. Entende o vocabulario e as estruturas gramaticais 

básicas do 6º nivel, presentados en distintos soportes: papel ou dixital. 

- Ler e localizar información explícita e realizar inferencias 

directas en comprender textos diversos sobre temas de 

interese. 

Bloque 3.  Comprensión de textos escritos: entende o vocabulario 

e as estruturas gramaticais básicas do 6º nivel, presentados en 

diferentes soportes: papel ou dixital. 

- Elaborar textos escritos atendendo, ao tipo de texto e á 

finalidade, tanto en soporte papel como dixital. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: escribe textos empregando 

as palabras e as estruturas gramaticais estudadas. 

- Valorar a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación con outras persoas e mostrar curiosidade e 

interese cara ás persoas que falan a lingua estranxeira. 

Bloque  5.Coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural:  

mostra unha  actitude receptiva diante da aprendizaxe e vontade de 

superación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Daráselle prioridade á avaliación, atendendo ao 

seu carácter continuo e global, diagnóstico e formativo, a partir das 

avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este 

período, sempre que iso favoreza ao alumno ou á alumna. En 

ningún caso, o alumnado se verá prexudicado polas dificultades 

derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro 

trimestre. 

Instrumentos: rexistro anecdótico e seguimento diario das tarefas 

realizadas. 

Cualificación 

final 

 

Teranse en conta os resultados da media  aritmética da 1ª e 2ª 

avaliación, sendo valoradas positivamente as tarefas entregadas na 

3ª avaliación.  

 

Alumnado de 

materia 

pendente 

O alumnado con materia pendente contará cun programa específico 

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

Actividades  

         O traballo do alumnado centrarase especialmente no 

desenvolvemento das actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e afondarase nas aprendizaxes xa traballadas nos 

dous primeiros trimestres do curso, fomentando as rutinas de 

traballo e mantendo o hábito de estudo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

A metodoloxía  a seguir baséase principalmente en tres 

correntes: o enfoque comunicativo, a perspectiva CLIL e a 

aprendizaxe centrada na figura do/a alumno/a. 

O obxectivo principal consiste en favorecer que o 

alumnado sexa quen de adquirir a competencia comunicativa en 

lingua inglesa. As actividades comunicativas céntranse máis no 

contido das mensaxes que na forma das mesmas. Por iso, as 

actividades serán contextualizadas, é dicir, estarán relacionadas 

coa contorna e intereses do alumnado resultando significativas 

para cada grupo. 

Ademais, debemos ter presente que traballar de maneira 

competencial supón un cambio metodolóxico importante xa que o 

alumnado pasa a ser claramente o centro do proceso de 

aprendizaxe adoitando un rol moi activo, mentres que o docente 

se encarga de guiar e monitorizar o devandito proceso coa 

finalidade de enriquecelo. 

 

Materiais e 

recursos 

Libros dixitais, materiais elaborados polas mestras, páxinas web 

educativas,  tutoriais, Macmillan educación, Oxford educación, 

correo electrónico, abalar... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico, abalar, móvil.  

Publicidade  Páxina web do centro. 


