
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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CEIP RICARDO TOBÍO 
CURSO: 1º DE PRIMARIA 
MATERIA:INGLÉS 
DEPARTAMENTO: 
DATA:8 DE MAIO DE 2020 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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.



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

MATERIA: 

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

Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal 
moi básica 

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

Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata Pregunta e responde para dar/obter información en conversacións moi 
sinxelas e elementais (nome, idade, cores favoritas ou gustos). 

Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves 
Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 
textos moi breves, sinxelos 

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

Discriminar patróns gráficos Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título do mesmo e 
das imaxes que o ilustran 

Escribir frases simples Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá 
Obter e dar información básica persoal, sobre a súa contorna máis 
inmediata.  

Participa voluntariamente nas actividades e mostra curiosidade pola lingua 

.    Comprender    e    expresar    o permiso, o acordo Expresa  e  identifica  estados  de ánimo básicos (happy, sad) 
Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

  

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 
. Seguimento diario e quincenal do alumnado 
. Intercambios orais e escritos co alumnado 
. Ter en conta o esforzo e a presentación dos traballos 

Instrumentos:.  

. Rexistro persoal do alumnado.  

. Traballos individuais.  

. Traballos a través de audios e vídeos 

Cualificación final 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Comprensión de textos escritos e producción de textos escritos e orais 

Criterios de cualificación: 
 Terase en conta os diferentes traballos realizados durante este período e 
terán que facer un traballo extra a modo de recuperación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Seguimento do alumnado e  traballos individuais 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria do alumnado o 
centro estableceu o seguinte procedemento: 
o Farase a media da cualificación obtida no primeiro e segundo trimestre e sumaráselle 0, 
1 ou 2 puntos en función do traballo realizado, entregado e avaliado polo profesorado neste 
terceiro trimestre (en base aos instrumentos de avaliación establecidos no documento guıá). 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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

Actividades Fichas de reforzo e repaso, audios para practicar listening. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta  os ritmos de aprendizaxe e as posibilidades de conexión a 
internet, traballan as fichas de repaso conectándose comigo por Skype( cun 
horario fixado para cada curso) ou as fan por si mesmos/as, podendo 
consultarme dúbidas a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos Fichas e audios a través de internet 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado a través do Abalar, web do centro e 
correo electrónico  

Publicidade Envío bloques de tarefas cada 15 días máis ou menos que teñen que 
reenviar feitos 



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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CEIP RICARDO TOBÍO 
CURSO: 2º 
MATERIA:INGLÉS 
DEPARTAMENTO: 
DATA:8 DE MAIO DE 2020 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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.



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

MATERIA: 

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

Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal 
básica (nome, idade, gustos…), 

Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio 
visual. 

Discriminar   patróns   sonoros, rítmicos e de entoación básicos . Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa 
contorna (Open/close the book, sit down…). 

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 

Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e das demais 

. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais 
en textos simples e breves Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos. 

Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas 

. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título do mesmo 
e das imaxes que o ilustran. 

Ler en voz alta textos moi breves Le en voz alta textos sinxelos  con entoación e pronuncia comprensibles 
Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá . 
Amosar curiosidade pola lingua Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social 

Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 
demais. 

Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis inmediata Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 
thank you, excuse me…).. 

Expresar  e  identificar  os  seus gustos. Expresa e identifica o permiso e a prohibición (you cant/can t́), o acordo 
(That’s right). 

Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos 

Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados, 
dramatizacións, etc.. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

  

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 
. Seguimento diario e quincenal do alumnado 
. Intercambios orais e escritos co alumnado 
. Ter en conta o esforzo e a presentación dos traballos 

Instrumentos: 
. Rexistro persoal do alumnado. 

. Traballos individuais. 

. Traballos a través de audios e vídeos 

Cualificación final 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Comprensión de textos escritos e producción de textos escritos e orais 

Criterios de cualificación: 
Terase en conta os diferentes traballos realizados durante este período e 
terán que facer un traballo extra a modo de recuperación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Seguimento do alumnado e  traballos individuais 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria do alumnado o 
centro estableceu o seguinte procedemento: 
o Farase a media da cualificación obtida no primeiro e segundo trimestre e sumaráselle 0, 
1 ou 2 puntos en función do traballo realizado, entregado e avaliado polo profesorado neste 
terceiro trimestre (en base aos instrumentos de avaliación establecidos no documento guıá). 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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

Actividades Fichas de reforzo e repaso, audios para practicar listening 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta  os ritmos de aprendizaxe e as posibilidades de conexión a 
internet, traballan as fichas de repaso conectándose comigo por Skype( cun 
horario fixado para cada curso) ou as fan por si mesmos/as, podendo 
consultarme dúbidas a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos Fichas e audios a través de internet 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado a través do Abalar, web do centro e 
correo electrónico  

Publicidade Envío bloques de tarefas cada 15 días máis ou menos que teñen que 
reenviar unha vez feitos 



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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CEIP RICARDO TOBÍO 
CURSO: 3º 
MATERIA:INGLÉS 
DEPARTAMENTO: 
DATA:8 DE MAIO DE 2020 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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.



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

MATERIA: 

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

Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto 

Comprende os puntos principais de narracións e presentacións breves e 
sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese, que 
conteñen con imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu significado 

Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos 
diferentes contextos comunicativos Entende o que escoita  en situacións comunicativas habituais sinxelas 

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  

Fai presentacións moi breves e elementais  sobre temas moi próximos a si 
mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e entoación comprensibles 

Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e 
de uso diario 
Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos  Comprende frases simples escritas. 

Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá. 

Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente 

Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con 
léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 
individuais . 

Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas  utilizando as fórmulas de cortesía 
básicas (hello, goodbye, see you...). 

Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 
posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico Expresa   e   identifica   de   xeito elemental os seus desexos 

Expresar  e  identificar  os  seus desexos. Diferenza  preguntas  e  respostas simples 
Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

  

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 
. Seguimento diario e quincenal do alumnado 
. Intercambios orais e escritos co alumnado 
. Ter en conta o esforzo e a presentación dos traballos 

Instrumentos: 
. Rexistro persoal do alumnado. 

. Traballos individuais. 

. Traballos a través de audios e vídeos 

Cualificación final 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Comprensión de textos escritos e producción de textos escritos e orais 

Criterios de cualificación: 

Terase en conta os diferentes traballos realizados durante este período e 
terán que facer un traballo extra a modo de recuperación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Seguimento do alumnado e  traballos individuais 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria do alumnado o 
centro estableceu o seguinte procedemento: 
o Farase a media da cualificación obtida no primeiro e segundo trimestre e sumaráselle 0, 
1 ou 2 puntos en función do traballo realizado, entregado e avaliado polo profesorado neste 
terceiro trimestre (en base aos instrumentos de avaliación establecidos no documento guıá). 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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

Actividades Fichas de reforzo e repaso, audios para practicar listening 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta  os ritmos de aprendizaxe e as posibilidades de conexión a 
internet, traballan as fichas de repaso conectándose comigo por Skype( cun 
horario fixado para cada curso) ou as fan por si mesmos/as, podendo 
consultarme dúbidas a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos Fichas e audios a través de internet 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado a través do Abalar, web do centro e 
correo electrónico  

Publicidade Envío bloques de tarefas cada 15 días máis ou menos que teñen que 
reenviar unha vez rematados 



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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CEIP RICARDO TOBÍO 
CURSO: 4º 
MATERIA:INGLÉS 
DEPARTAMENTO: 
DATA:8 DE MAIO DE 2020 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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.



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

MATERIA: 

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

Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a información mais importante do texto 

Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas 
en textos orais 

Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos 
diferentes contextos comunicativos de forma significativa Identifica a información máis relevante en interaccións orais 

Valorar  as  linguas  estranxeiras como instrumento de comunicación Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves 
Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e 
de uso diario 

Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación e da 
entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais. 

Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis 
importantes en textos escritos sinxelos Comprende frases simples escritas 

Coñecer  as estratexias  básicas máis adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo 

Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 
nun rexistro neutro Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos 

Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical coñecida 

Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir 
con razoable corrección frases curtas  

Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con 
léxico relacionado co tema da escritura 

Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades preelaboradas polo persoal docente 

Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma 
individual 

Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura 
Utilizar adecuadamente as estruturas  morfosintácticas  para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel. 

Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia 
de número e usa correctamente os nexos básicos. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

  

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 
. Seguimento diario e quincenal do alumnado 
. Intercambios orais e escritos co alumnado 
. Ter en conta o esforzo e a presentación dos traballos 

Instrumentos: 
. Rexistro persoal do alumnado. 

. Traballos individuais. 

. Traballos a través de audios e vídeos 

Cualificación final 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Comprensión de textos escritos e producción de textos escritos e orais 

Criterios de cualificación: 

Terase en conta os diferentes traballos realizados durante este período e 
terán que facer un traballo extra a modo de recuperación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Seguimento do alumnado e  traballos individuais 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria do alumnado o 
centro estableceu o seguinte procedemento: 
o Farase a media da cualificación obtida no primeiro e segundo trimestre e sumaráselle 0, 
1 ou 2 puntos en función do traballo realizado, entregado e avaliado polo profesorado neste 
terceiro trimestre (en base aos instrumentos de avaliación establecidos no documento guıá). 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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

Actividades Fichas de reforzo e repaso, audios para practicar listening 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta  os ritmos de aprendizaxe e as posibilidades de conexión a 
internet, traballan as fichas de repaso conectándose comigo por Skype( cun 
horario fixado para cada curso) ou as fan por si mesmos/as, podendo 
consultarme dúbidas a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos Fichas e audios a través de internet 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado a través do Abalar, web do centro e 
correo electrónico  

Publicidade Envío bloques de tarefas cada 15 días máis ou menos que teñen que 
reenviar unha vez feitos. 



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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CEIP RICARDO TOBÍO 
CURSO: 5º 
MATERIA:INGLÉS 
DEPARTAMENTO: 
DATA:8 DE MAIO DE 2020 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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

Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos 
principais en textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar 

Comprende textos orais de carácter informativo e é capaz de extraer 
información global e algúns datos específicos. 

Coñecer e saber aplica-las estratexias básicas para producir textos 
orais monolóxicos moi breves e sinxelos. 

Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, 
sobre temas cotiáns ou do seu interese. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial e os puntos 
principais do texto. Comprende  o  esencial  de historias breves e ben estruturadas 

Recoñecer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 
Coñecer e aplica-las estratexias básicas para producir textos escritos 
moi breves e sinxelos. 

Constrúe textos narrativos sinxelos . 

Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e 
sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 
informal 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

  

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 
. Seguimento diario e quincenal do alumnado 
. Intercambios orais e escritos co alumnado 
. Ter en conta o esforzo e a presentación dos traballos 

Instrumentos: 
. Rexistro persoal do alumnado. 

. Traballos individuais. 

. Traballos a través de audios e vídeos 

Cualificación final 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Comprensión de textos escritos e producción de textos escritos e orais 

Terase en conta os diferentes traballos realizados durante este período e 
terán que facer un traballo extra a modo de recuperación 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Seguimento do alumnado e  traballos individuais 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria do alumnado o 
centro estableceu o seguinte procedemento: 
o Farase a media da cualificación obtida no primeiro e segundo trimestre e sumaráselle 0, 
1 ou 2 puntos en función do traballo realizado, entregado e avaliado polo profesorado neste 
terceiro trimestre (en base aos instrumentos de avaliación establecidos no documento guıá). 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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

Actividades Fichas de reforzo e repaso, audios para practicar listening 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta  os ritmos de aprendizaxe e as posibilidades de conexión a 
internet, traballan as fichas de repaso conectándose comigo por Skype( cun 
horario fixado para cada curso) ou as fan por si mesmos/as, podendo 
consultarme dúbidas a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos Fichas e audios a través de internet 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado a través do Abalar, web do centro e 
correo electrónico  

Publicidade Envío bloques de tarefas cada 15 días máis ou menos que teñen que 
reenviar unha vez feitos. 



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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CEIP RICARDO TOBÍO 
CURSO: 6º 
MATERIA:INGLÉS 
DEPARTAMENTO: 
DATA:8 DE MAIO 2020 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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

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

Comprende mensaxes que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo de 
información 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 
e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible 

Coñecer e saber aplicar as estratexias  básicas  para  producir textos 
orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., 
fórmulas e linguaxe prefabricado ou expresións memorizadas, ou 
apoiando con xestos o que se quere expresar 

Fai presentacións breves e sinxelas,  sobre temas  cotiás ou  do seu 
interese 

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 

Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, letreiros e 
carteis.... 

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

Comprende información esencial e localiza información específica en material 
informativo sinxelo 

Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e 
sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 
informal, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas 
básicas 

Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais (por 
exemplo, para rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha conta de correo 
electrónico etc.). 

Facer uso das ferramentas informáticas  para  completar actividades 
predeseñadas polo persoal docente. 
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 

Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

  

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 
. Seguimento diario e quincenal do alumnado 
. Intercambios orais e escritos co alumnado 
. Ter en conta o esforzo e a presentación dos traballos 

Instrumentos: 
. Rexistro persoal do alumnado. 

. Traballos individuais. 

. Traballos a través de audios e vídeos 

Cualificación final 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Comprensión de textos escritos e producción de textos escritos e orais 

Criterios de cualificación: 

Terase en conta os diferentes traballos realizados durante este período e 
terán que facer un traballo extra a modo de recuperación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Seguimento do alumnado e  traballos individuais 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria do alumnado o 
centro estableceu o seguinte procedemento: 
o Farase a media da cualificación obtida no primeiro e segundo trimestre e sumaráselle 0, 
1 ou 2 puntos en función do traballo realizado, entregado e avaliado polo profesorado neste 
terceiro trimestre (en base aos instrumentos de avaliación establecidos no documento guıá). 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

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

Actividades Fichas de reforzo e repaso, audios para practicar listening 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta  os ritmos de aprendizaxe e as posibilidades de conexión a 
internet, traballan as fichas de repaso conectándose comigo por Skype( cun 
horario fixado para cada curso) ou as fan por si mesmos/as, podendo 
consultarme dúbidas a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos Fichas e audios a través de internet 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado a través do Abalar, web do centro e 
correo electrónico  

Publicidade Envío bloques de tarefas cada 15 días máis ou menos que teñen que 
reenviar unha vez feitos. 
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