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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais, 
breves e sinxelos (contos, rimas, cancións…), con 
apoio visual.

B1.2.Comprender preguntas relativas a información 
persoal moi básica (gustos…) así como instrucións e 
peticións elementais.

PLEB1.1.Capta a idea global en textos orais (contos, rimas, cancións…) e identifica 
algúns detalles específicos.

PLEB1.2.Recoñece vocabulario moi elemental sobre o traballado: familia, sentimentos, 
os alimentos…

PLEB1.3.Comprende as preguntas sobre información persoal moi básica e sobre accións 
traballadas na clase e con apoio visual.

PLEB1.4 Segue instrucións básicas e peticións elementais da vida escolar (abrir/cerrar 
libro…)

B2.1. Falar de si mesmo, de persoas e cousas do seu 
entorno: idade, nome, gustos…

B2.3.Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos.

PLEB2.1.Fai presentación moi breves e elementais sobre temas moi próximos: nome, 
idade, cor, gustos…

PLEB2.2.Pregunta e responde sobre temas cercanos e traballados previamente.

PLEB2.4.Imita e repite textos orais sinxelos: cancións, rimas...

B3.1.Comprender o sentido xeral e as ideas principais 
en textos moi breves e sinxelos, con apoio visual en  
soporte papel ou dixital.

PLEB3.1.Comprende palabras e frases moi sinxelas (previamente traballadas).

PLEB3.2.Comprende a idea principal dunha historia e identifica os personaxes principais.

PLEB3.4.Le en voz alta textos moi breves con entoación e pronuncia comprensibles.

PLEB4.3.Escribe palabras e frases moi sinxelas sobre un vocabulario traballado 
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B4.1.Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo 
un modelo e sobre temas próximos e xa traballados na
clase, utilizando convencións ortográficas moi 
elementais.

B4.3.Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas.

previamente, seguindo un modelo.

B5.2.Iniciar e rematar as interaccións axeitadamente.

B5.5.Expresar e identificar nocións moi básicas 
relativas a estados de ánimo, permiso e acordo.

B5.7.Utilizar axeitadamente estructuras moi básicas 
para realizar as función comunicativas do seu nivel.

B5.12.Recoñecer e utilizar un repertorio moi 
elemental de léxico relativo a situación cotiás de 
temas moi concretos, relacionados coas súas 
experiencias e intereses.

PLEB 5.1.Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social: despedida, saúdo, pedir 
por favor, dar gracias….

PLEB5.6.Expresa e identifica estados de ánimo básicos (sad, tired, angry…).

PLEB5.7.Expresa e identifica o permiso, a prohibición (you can/can´t, that´s right…).

PLEB 5.12.Comprende e usa axeitadamente vocabulario básico para interactuar, ler e 
escribir moi sinxelamente, sobre o traballado previamente.
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2.- Avaliación e cualificación
Procedemento

Para avaliar ó alumno no final de curso, teranse en conta   as calificacións do primeiro e segundo trimestres. 
Ademais valorarase positivamente o interese mostrado polo alumno no terceiro trimestre en canto á 
realización de tarefas “on line”, envío de traballos, propostos pola profesora…

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

Actividades A través de Abalar Móbil, recibiron avisos para a utilización do “Repositorio Abalar” e os libros en aberto 
“English Go” da editorial Santillana-Richmond.

Uso da plataforma Blinklearning, con acceso a dous libros con moitas actividades interactivas,de todo tipo:
audios, vídeos, cancións, historias... Actividades de debuxo, de asociación, de resposta a preguntas, de 
completar… Permitíndolle a autocorrección, así como ir ó seu propio ritmo persoal. 

Uso do blog de inglés, “rosalíastayathome”, para enviar e publicar propostas de actividades,  así como 
enlaces a outros libros, fichas, contos en inglés (contos en directo da editorial McMillan, por exemplo).

Metodoloxía
(alumnado con

Conectividade e
sen conectividade)

A mayoría dos alumnos estiveron conectados. Algún alumno/a estiveron fóra da cidade,  e tardaron máis en 
porse en contacto. Utilizouse o Espazo Abalar para a comunicación, asi como a plataforma Blinklearning e o 
Blog de inglés para os distintos tipos de comunicación necesarios.A parte dunha continua comunicación cos 
titores. 
Envióuselles unha “proposta de actividades” semanalmente, 
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Actividades interactivas maiormente, que podían realizar no momento que lles fose máis cómodo.
A plataforma Blinklearning permite poder visualizar a realización das actividades “tarefa”, así é posible un 
certo seguimento do alumnado.
 Se ben a gran mayoría dos alumnos estiveron conectados, algún carece de conectividade, así que para o 
vindeiro curso terá que ser reforzado especialmente. Deberanse tomar medidas para prever istas situacións 
tales como aumentar a adquisición, préstamo de ordenadores, solicitude de internet…

Materiais e
recursos

-Class Book e Activity Book: Great Explorers (anteriormente)
-Plataforma Blinklearning: Amazing Rooftops (dixital): Class Book e Activity Book.
-Fichas de repaso de Great Explorers.
-Ligazón a Oxford learning zone.
-Contos en directo de MacMillan.
- Actividades,cancións, manualidades…
-Blog de inglés: rosalíastayathome, co seu correo electrónico asociado.
-Emprego de Abalar Móbil para enviar mensaxes, avisos a grupos ou a familias.

4.- Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias.
Houbo unha constante comunicación cos titores dos cursos correspondentes.
Empregouse a plataforma de Abalar Móbil, a plataforma de inglés Blinklearning, así como o blog de inglés. 
O blog tén o seu correo gmail asociado, onde tamén podían deixar os seus traballos, avisos, aclaracións…
Páxina Web do centro.

Publicidade A través de páxina web do centro
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1.- Estándares de apendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe

Entender o sentido xeral de textos orais propios 
da súa idade, emitidos con ritmo discursivo lento 
e con apoio visual moi redundante que axude á 
comprensión.

Capta a información esencial dunha mensaxe, conto, rima, canción,… moi breve e 
sinxela, emitida lentamente cunha pronuncia ben articulada e con apoios visuais.

Comprender preguntas e informacións moi 
básicas relativas a temas cercanos e de interés: 
nome, gustos, accións que saben ou non facer, 
partes dunha vivenda, animais, cores, ...

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

Identificar un repertorio limitado de léxico 
escrito, e empregar esta bagaxe para realizar 
diferentes tarefas: emparellar, completar, 
marcar,...

Recoñece palabras e frases  escritas moi sinxelas.

Utilizar as Estratexias básicas de hipótese para a 
comprensión do sentido xeral e a identificación 
da información esencial.

Comprende a idea principal dunha historia moi elemental acompañada de apoio visual.

Escribir palabras e completar textos moi curtos 
en actividades interactivas ou, se é o caso, en 
papel.

Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe, a súa vida cotiá e temas centrados nos seus
intereses: xoguetes, familia, a casa, animais, accións que saben  ou non saben facer,…
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Avaliación e cualificación

Procedementos -Terase en conta, principalmente, a evolucio� n do alumnado nas du� as primeiras avaliacio� ns.
-Valorarase tame�n o intere�s mostrado polo alumnado no terceiro trimestre en temas como: realizacio� n de
“deberes” online, enví�o de traballos, participacio� n en retos propostos pola mestra, …

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Actividades -Enví�o de avisos por Abalar Mo� bil  para a utilizacio� n de “Repositorio Abalar”, “Oxfordlearningzone” e os

libros en aberto “English Go”de Santillana-Richmond.
-Uso do blogue de 1º e 2º, “rosalianacasa”, para enviar propostas de actividades de ingle�s, enlaces aos libros
“English Go” de Santillana-Richmond, enlaces aos contos semanais de “Macmillan Story Corner”,...
-Utilizacio� n  da  plataforma  Blinklearning,  con  acceso  a  dous  libros  con  moitas  actividades  interactivas.
Despois da Semana da Pascua,  os avisos e a maior parte das actividades base�anse nesta plataforma, tales
como: escoitar un audio e marcar con tick determinados elementos,  asociar ima�xenes ou palabras, visionar
un ví�deo e responder a preguntas sinxelas, escoitar unha cancio� n, completar frases coa palabra adecuada,
facer xogos interactivos,...

Metodoloxía
(alumnado con
Conectividade e

sen conectividade)

Alumnado con conectividade
O esquema de traballo:
 -Enví�o de “Proposta de actividades” du� as veces por semana.  A proposta de traballo consiste nunhas 
orientacio� ns  para que os pais poidan ir guiando ao neno/a , paso a paso,  na realizacio� n de distintas 
actividades,  moitas delas interactivas: audios, ví�deos, xogos,… O alumnado ten a posibilidade de facer as 
actividades a calquera hora e calquera dí�a da semana, o que e�  de sumo intere�s, posto que unha cousa e�  a 
conectividade e outra distinta a dispon5 ibilidade dun ordenador ou do tempo familiar.
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-Enví�o de “Deberes”, consistentes en actividades interactivas representativas de un tema traballado con 
anterioridad. A plataforma blinklearning permí�telle a�  mestra poder visualizar estas actividades enviadas 
como “Deberes”, o que e�  moi importante para poder ir facendo un seguimento da clase, ou do alumnado que
pode quedar descolgado.
Alumnado sen conectividade
 Ainda que a gran maiorí�a do alumnado do centro dispo� n de conectividade,  hai algu� n neno-a que carece
dela. Nestes casos, e nesta situacio� n, hai poucas solucio� ns,, posto que, ainda que se contacte coas familias
por abalar ou correo electro� nico, non se lles pode enviar todo o que o resto da clase esta�  a facer.
 Como estamos no Segundo curso de Primaria este alumnado tera�  que ser reforzado especialmente para o
vindeiro curso escolar. Adema� is, de cara ao curso 20-21, creo que se poden tomar medidas anticipatorias
para estar preparados en caso de tener que afrontar outra epidemia: como adquisicio� n ou pre�stamo de
ordenadores, solicitude de internet, ...

 
Materiais e
recursos

-Enví�o da ligazo� n para acceder a Oxford Learning .
-Plataforma blinklearning: Amazing Rooftops – Class Book
                                                    Amazing Rooftops –Activity Book
-Uso do blog de 1º e 2º “rosalianacasa” para colgar:
           -Libros “English Go” da Editorial: Santillana-Richmond
           -Contos en directo da Editorial McMillan
           -Actividades, cancio� ns e retos.
-Emprego de “Abalar Mo� bil” para enviar mensaxes e avisos a grupos ou a familias individuais.                            
-Utilizacio� n dun correo electro� nico non corporativo para o enví�o de avisos, aclaracio� n de du� bidas e a 
correccio� ns dalgunhas tarefas. 
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Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias.

-Abalar mo� bil
-Blinklearning
-Correo electro� nico non corporativo

Publicidade Pa�xina web do centro
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1.- Estándares de apendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.Comprender o sentido xeral e a 
información máis relevante en interaccións 
verbais, sobre temas cotiáns e conectados cos 
seus intereses, contendo apoio visual.

B1.3.Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación básisos.

PLEB1.1.Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en interacciòns verbais, 
con estructuras simples e léxico cotián.

PLEB1.3.Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, avisos).

B2.1.Falar de si mesmo, das persoas e dos 
obxectos que son da súa proximidade, usando 
expresións e frases sinxelas, empregando 
conectores básicos and/or.

PLEB2.1.Fai presentacións moi breves, previamente preparadas, cunha pronuncia e entoación
comprensibles.

PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves, como cancións, 
rimas…

B3.1.Identificar o tema e comprender o sentido 
xeral e as ideas principais en textos sinxelos, 
previamente traballados.

PLEB3.1.Comprende frases simples escritas, previamente traballadas.

PLEB3.2.Comprende a idea principal dunha historia sinxela, con apoio visual, e identifica os 
personaxes principais.

.
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B4.1.Escribir textos sinxelos, seguindo un 
modelo dado, utilizando con razoable corrección
as convencións ortográficas para falar de temas 
familiares e cotiáns.

PLEB4.1.Escribe frases sinxelas sobre temas cotiáns, previamente traballados.

PLEB4.7.Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada para
a súa idade.

2.- Avaliación e cualificación
Procedementos

Para avaliar ó alumno no final de curso, teranse en conta as calificacións do primeiro e segundo trimestres. 
Ademais valorarase positivamente o interese mostrado polo alumno no terceiro trimestre en canto á realización de 
tarefas “on line”, envío de traballos propostos pola profesora…

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

Actividades A través de Abalar Móbil, recibiron avisos para a utilización do “Repositorio Abalar” e os libros en aberto “English 
Go” da editorial Santillana-Richmond.

Uso da plataforma Blinklearning, con acceso a dous libros con moitas actividades interactivas de todo tipo: audios, 
vídeos, cancións, historias…Actividades de debuxar, de asociación, de resposta a preguntas, de completar, de 
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asociación…Permitíndolles a autocorrección, así como ir ó seu propio ritmo persoal.

Uso do blog de inglés, “rosalíastayathome” para enviar e publicar propostas de actividades, así como enlaces a 
outros libros, fichas, contos en inglés (contos en directo da editorial MacMillan, por exemplo).

METODOLOXÍA  Utilizouse o Espazo Abalar para a comunicación así como a plataforma Blinklearning e o blog de inglés para os 
distintos tipos de comunicación necesarios. A parte dunha continua comunicación cos titores.
Envióuselles unha “proposta de actividades” semanalmente.Activida-des que podían realizar no momento que lles 
fose máis cómodo.
A plataforma Blinklearning permite poder visualizar a realización das actividades “tarefa”, así é posible un certo 
seguimento do alumnado.
Se ben a gran maioría dos alumnos estiveron conectados, algún carece de conectividade, así que para o vindeiro 
curso terá que ser reforzado especialmente. Deberanse tomar medidas para prever istas situacións, tales como 
aumentar a adquisición, préstamo de ordenadores, solicitude de internet…

MATERIAIS E RECURSOS:

-Plataforma Blink learning : All about us (Activity Book), Great Explorers (Class Book).
-Fichas de repaso e ampliación Great Explorers.
-Ligazón a Oxford learning zone.
-Contos en directo de MacMillan.
-Actividades, cancións, “crafts”…
-Blog de inglés: rosalíastayathome, co seu correo electrónico asociado.
-Emprego de Abalar Móbil para envíar mensaxes, avisos a grupos ou a familias.
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4.- Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias.
Houbo unha constante comunicación cos titores dos cursos correspondentes.
Empregouse a plataforma de Abalar Móbil, a plataforma de inglés Blinklearning, así como o blog de inglés.Este 
tén o seu correo gmail asociado, onde tamén poden deixar os seus traballos, avisos, aclaracións…
Tamén disponemos da páxina web do centro.

Publicidade A Través da páxina web do centro
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Estándares de apendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación  Estándares de aprendizaxe

Comprender a idea global e a informacio� n ma� is
importante en textos orais moi breves, articulados con

claridade e lentamente, con estruturas simples e
con� ecidas: verbos en presente simple (they

have/are/like/live/…) e o impersonal “Hay” (There
is/are).

Capta o sentido xeral e a informacio� n esencial de textos orais, con estruturas
con� ecidas e le�xico de uso cotia�  procedentes das plataformas que estamos a

utilizar esta temporada ou da internet (cancio� ns, contos,…).

Interpretacio� n das ideas principais expresadas nos
audios que se estean a utilizar para extraer informacio� n

global ou dalgu� n detalle concreto.

 Comprende os puntos principais e recon� ece palabras e expresio� ns con� ecidas en
textos orais (contos, cancio� ns, e conversas) sobre temas familiares ou do seu

interese, expresados con claridade, e que conten con apoio visual.
Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as
ideas ma� is importantes en textos escritos sinxelos,
plasma�ndoo en exercicios do tipo de: emparellar

elementos; marcar o debuxo, palabra ou frase
correctos; ...

Comprende a idea principal  de frases curtas e dun texto escrito sinxelo (dos
recursos que estamos a utilizar durante o confinamento) acompan� ado de apoio

visual, acorde a su� a idade.

Con� ece as estratexias ba� sicas ma� is adecuadas para
acomprensio� n do sentido xeral, e as ideas principais en

textos escritos sinxelos: narracio� ns curtas, libro de
lectura online,...

Iní�ciase progresivamente no uso auto� nomo de estratexias de comprensio� n
lectora.

Escribir textos sinxelos  compostos de frases simples
illadas,  con razoable correccio� n do le�xico traballado e

os signos de puntuacio� n.

Constru� e en soporte electro� nico ou en papel (pode ser enviado por e-mail, ou,
simplemente, utilizado como medio de repaso) textos moi curtos e moi sinxelos.

Completar actividades preelaboradas: inicia�ndose no Responde por escrito (en soportes te�cnicos ou  en papel) a preguntas sobre
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uso das ferramentas informa� ticas ou escribindo as
respostas en soporte papel.

temas traballados  como, por exemplo: onde esta�  un obxecto ou un lugar, de que
cor e�  un obxecto, que hora e� , cales son os seus gustos, rutinas diarias,...

Recon� ecer e utilizar estruturas sinta� cticas ba� sicas. Estrutura adecuadamente os elementos das oracio� ns, mante�n a concordancia de
nu� mero e usa correctamente os nexos ba� sicos (and, or, then,...)

Recon� ecer un repertorio limitado de le�xico de
altafrecuencia relativo a situacio� ns cotia� s e temas

habituais e concretos, relacionados coas su� as
experiencias e  intereses,  e pro� ximos a�  su� a idade.

Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para entender
audicio� ns adaptadas a�  su� a idade, ler textos pro� ximos aos seus intereses e

escribir frases curtas con le�xico traballado previamente.

2.- Avaliación e cualificación

Procedementos - Debido ao cara� cter excepcional desta situacio� n de confinamento avaliarase tendo en conta, principalmente,
os logros conseguidos  e  a evolucio� n do alumnado durante as  du� as primeiras avaliacio� ns.

-Valorarase tame�n o intere�s mostrado polo alumnado no terceiro trimestre en aspectos como: realizacio� n de
tarefas online, enví�o de traballos, participacio� n en retos propostos pola mestra, … Estas valoracio� ns sobre o

traballo e actividades do alumnado no terceiro trimestre nunca disminuira�n a calificacio� n conseguida
anteriormente nas du� as primeiras avaliacio� ns.

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

Actividades -Enví�o de avisos por Abalar Mo� bil para a utilizacio� n de “Repositorio Abalar”, “Oxfordlearningzone”, os libros
en aberto “English Go”de Santillana-Richmond, os contos semanais de “Macmillan Story Corner”,...

-Utilizacio� n da plataforma Blinklearning, con acceso a catro libros, con moitas actividades interactivas, e un
librin� o de lectura.. Despois da Semana da Pascua,  os avisos e a maior parte das actividades base�anse nesta
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plataforma, tales como: escoitar un audio e marcar con tick determinados elementos,  asociar ima�xenes ou
palabras, visionar un ví�deo e responder a preguntas sinxelas, escoitar unha cancio� n, completar frases coa

palabra adecuada, facer xogos interactivos, responder a preguntas sobre o libro de lectura,...
Metodoloxía

(alumnado con
Conectividade e

sen conectividade)

Alumnado con conectividade
O esquema de traballo:

• Enví�o de “Proposta de actividades” tres veces por semana 
• A proposta de traballo consiste nunhas orientacio� ns   para a realizacio� n das  actividades, que se 

mencionan,  moitas delas interactivas: audios, ví�deos, xogos,…
•  O alumnado ten a posibilidade de facer as actividades a calquera hora e calquera dí�a da semana, o 

que e�  de sumo intere�s, posto que unha cousa e�  a conectividade e outra distinta a dispon� ibilidade dun 
ordenador ou do tempo familiar.

• Enví�o de “Deberes”, consistentes en actividades interactivas representativas de un tema traballado 
con anterioridade ou preguntas de comprensio� n de lecturas,…

• A plataforma blinklearning permí�telle a�  mestra poder visualizar estas actividades enviadas como 
“Deberes”, o que e�  moi importante para poder ir facendo un seguimento da clase, ou do alumnado 
que pode quedar descolgado.

Alumnado sen conectividade
Ainda que a gran maiorí�a do alumnado do centro dispo� n de conectividade,  hai algu� n neno-a que carece dela.
Nestes casos, e nesta situacio� n,  hai poucas solucio� ns,,  posto que,  ainda que se contacte coas familias por
abalar ou correo electro� nico, non se lles pode enviar todo o que o resto da clase esta�  a facer.
Como estamos no cuarto curso de Primaria este alumnado tera�  que ser reforzado especialmente para o
vindeiro  curso  escolar.  Adema� is,  de  cara  ao  curso  20-21,  esta  promocio� n  de  alumnado  dispon� era�  dun
ordenador abalar para o seu uso durante todo o curso, co que se podera�n subsanar a maior parte destas
carencias.
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Materiais e
recursos

• Plataforma blinklearning: Great Explorers – Class Book
• All about us –Activity Book
• Amazing Rooftops: i-progress.Check 4
• Amazing Rooftops: Project Website- 4
• Libro lectura: In the big city
• Santillana-Richmond: English Go: Class Book
• English Go: Activity Book
• Cuentos de la editorial Macmillan: Macmillan English Corner

4.- Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias.

-Abalar mo� bil
-Blinklearning
-Correo electro� nico non corporativo

Publicidade Pa�xina web do colexio
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1.- Estándares de apendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.Comprender a idea global e a 
información máis importante en textos orais 
breves e simples.

B1.3.Discriminar patróns sonoros acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos.

PLEB1.1.Comprende o sentido global e a información mais importante de textos orais 
(vídeos…) con estructuras coñecidas e sobre o léxico estudiado.

B2.4.Producir patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos.

PLEB2.4.Reproduce textos orais sinxelos, breves, como, por exemplo, cancións, 
dramatizacións…

PLEB2.8.Reproduce (repite) aspectos fonéticos básicos do ritmo, da acentuación e da 
entoación.

B3.1.Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais de textos 
escritos, previamente traballados, con apoio 
visual, en soporte papel ou dixital.

PLEB3.1.Comprende información básica escrita en diferente tipo de escritos (notas, cartas…).

PLEB3.2.Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual.

B4.1.Escribir textos sinxelos, utilizando as 
convencións ortográficas e os principais 
signos de puntuación para falar de temas 
axeitados ó seu contexto.

PLEB4.1.Escribe diferentes tipos de textos sinxelos (descricións, notas, correos…) sobre 
temas e experiencias traballados previamente, respectando as normas gramaticais e 
ortográficas básicas.

PLEB4.9.Escribe de forma correcta en situacións variadas con corrección ortográfica básica e 
con limpeza.
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2.- Avaliación e cualificación
Procedementos

Teremos en conta, principalmente, a evolución e os resultados acadados polo alumnado nas dúas primeiras 
avaliacións.
Tamén se valorará o interese amosado polos alumnos e alumnas no terceiro trimestre, referente a: realización das 
tarefas online, envío de traballos e  a comunicación en xeral.

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

METODOLOXÍA

(alumnado con
Conectividade e

sen conectividade)

Todo o alumnado de quinto dispón de un ordenador para o seu uso nas tarefas escolares, polo que está familiarizado 
co soporte informático e, en principio, dispón de conectividade.
Envióuselle ó alumnado un traballo semanalmente, “proposta de traballo”, por medio da plataforma E-dixgal.

Utilizouse o Espazo Abalar para a comunicación, así como a plataforma E- DIXGAL e o Blog de inglés coa súa conta
de correo asociada.Tamén resaltar a continua comunicación cos titores.
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4.- Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias.
Houbo unha constante comunicación cos titores dos cursos correspondentes.
Empregouse a plataforma de Abalar e así mesmo a plataforma Edixgal. Tamén dispoñemos dun blog en inglés, coa 
súa conta gmail asociada, onde envíar traballos para publicar no blog ou  as suxerencias que consideren.

Publicidade
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1.- Estándares de apendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe

Identificar o sentido xeral, a
informacio� n esencial e os puntos

principais en textos orais moi breves e
sinxelos en lingua esta�ndar, con

estructuras simples e le�xico de uso moi
frecuente, que se poidan volver a

escoitar e conten con apoio visual ou
cunha clara referencia contextual.

Comprende o esencial de audicio� ns transmitidas por medios te�cnicos: xogos, ví�deos,
cancio� ns,… e outros productos que lle interesen.

Identificar o tema, o sentido xeral, as
ideas principais e certa informacio� n

especí�fica en textos, en soporte dixital,
moi breves e sinxelos, en lingua

esta�ndar e cun le�xico de alta frecuencia,
que resulten familiares, cotia�ns ou de
necesidade inmediata, a condicio� n de

que se poida reler o que non se
entendeu, que se poida consultar un

diccionario e conte con apoio  visual e
contextual.

Comprende informacio� n esencial e localiza informacio� n especí�fica en diverso material
escrito, atopado na plataforma e-dixgal,  como menu� s, horarios, correos electro� nicos,

tarxetas,...

Con" ecer e aplicar as estratexias ba� sicas
para producir textos escritos moi
breves e sinxelos (p. e. copiando

Escribe mensaxes, notas, oracio� ns, preguntas, respostas,...axusta�ndose aos modelos e
fo� rmulas que se estean a traballar.
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palabras e estructuras moi usuais para
realizar as funcio� ns comunicativas que

se perseguen)
Facer uso das ferramentas informáticas

para completar actividades predeseñadas.
Completa un breve formulario ou realiza un exercicio interactivo ( ordenar palabras para formar

oracións, elexir a opción correcta, ...)

Manexar estructuras sintácticas básicas e
un repertorio limitado de léxico, tanto oral

como escrito,  de alta frecuencia sobre
temas concretos relacionados coas propias

experiencias, necesidades e intereses.

Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa
aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de manifestacións artísticas.

2.- Avaliación e cualificación

Procedementos • Terase  en  conta,  principalmente,  a  evolucio� n  e  os  resultados  acadados  polo  alumnado  nas  du� as
primeiras avaliacio� ns.

• Valorarase tame�n o intere�s mostrado polo alumnado no terceiro trimestre en temas como: realizacio� n
de tarefas online, enví�o de traballos, consulta de du� bidas,...

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

Actividades
-Actividades xerais e de repaso antes da semana de Pascua  :  

• Repositorio Abalar
• Oxfordlearningzone
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• Manualidades con instruccio� ns en ingle�s.
• Libros en aberto da Editorial Santillana:“English Go”Class Book  

                                                                                           “English Go” Activity Book
1. Actividades     despois da semana de Pascua  .  

 Neste momento sistematí�zase o enví�o de “propostas de traballo” para o alumnado, primeiro mediante avisos
por  Abalar  Mo� bil  e,  despois,  directamente  colgadas  na plataforma e-dixgal,  cunha  periodicidade  de  tres
sesio� ns semanais.
Estas propostas inclu� en:

• -Unidade 5 de Netex : Ler e escoitar textos
•   Preguntas interactivas de comprensio� n de textos
•   Explicacio� ns gramaticais dos contidos a traballar
•   Exercicios interactivos
•   Audicio� ns de vocabulario.
•   Audicio� ns de fonemas e actividades interactivas.
•   Creacio� n de oracio� ns coas estructuras da unidade 
•   Exercicios interactivos de autoavaliacio� n.

Outras  actividades  relacionadas  cos  contidos  que  se  estean  a  tratar  como:  cancio� ns,  xogos,  ví�deos,
explicacio� ns gramaticais,…

• -Exercicios  de  repaso   doutras  opcio� ns  dentro  da  mesma  plataforma   e-dixgal:  (Planeta,
Pearson,...)

1. Actividades de reforzo e ampliación:  
Todos os contidos,  xogos e actividades interactivas po� dense volver a visionar e facer todas as veces que
sexan necesarias para reforzar as aprendizaxes.
Nas propostas semanais enví�anse algu� ns enlaces a xogos  nos que se traballan distintos aspectos da lingua
inglesa: a hora, o pasado irregular, vocabuario de contido diverso,… Con esta posiblidade o alumnado que
precise ampliar as tarefas pode facelo, e, adema� is, dun xeito lu� dico.
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Metodoloxía
(alumnado con
Conectividade e

sen conectividade)

Alumnado con conectividade

Todo  o  alumnado  de  sexto  dispo� n  dun  ordenador  para  o  seu  uso  en  tarefas  escolares,  polo  que  esta�
familiarizado co soporte informa� tico e, en principio, dispo� n de conectividade.

Metodoloxía a seguir unha vez “asentado” o confinamento:
• Enví�o  ao alumnado de tres “propostas de traballo” semanais,  por medio da plataforma educativa

galega E-Dixgal. A  “proposta” consiste nunha explicacio� n do que se pretende que o alumnado faga en
cada sesio� n. Esta�  baseada nun contido (leccio� n)  (Netex, Pearson ou Planeta) cos pasos que hay que ir
facendo, e con enlaces a outras actividades da internet, se e�   o caso.

•  O alumnado pode consultar du� bidas por medio de “Abalar Mo� bil”  ou  enviando un e-mail  a un
correo, non corporativo, creado pola mestra para esta situacio� n.

     
Alumnado sen conectividade

 Aí�nda que todo o alumnado de sexto dispo� n dun ordenador abalar pode que, algu� ns deles, segundo as au� as 
circunstancias familiares non ten" an boa cobertura de internet. 
Supon" endo que se dera este caso, e como as “propostas de traballo” esta�n colgadas en E-dixgal, o alumnado 
poderí�a acceder a ellas, e a toda a informacio� n enviada, en momentos ou lugares de maior cobertura.

 
Materiais e

recursos
-Repositorio Abalar.
-Enví�o da ligazo� n para acceder a “oxfordearningzone”.
-Enví�o da ligazo� n para acceder a Santillana-Richmond:  English Go 6º: Class Book
                                                                                                           English Go 6º: Activity Book



ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN LINGUA INGLESA 6º DE PRIMARIA                                            CEIP ROSALÍA DE CASTRO

-Plataforma “E-dixgal”
-Emprego de “Abalar Mo� bil” para enviar mensaxes  a grupos ou avisos a familias individuais.                                
-Utilizacio� n dun correo electro� nico non corporativo para a aclaracio� n de du� bidas e a correccio� ns dalgunhas 
tarefas. 

4.- Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias.

-Abalar mo� bil
-Plataforma educativa galega: e-dixgal
-Correo electro� nico non corporativo

Publicidade Pa�xina web do colexio


