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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 



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. 



4º CURSO EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Indicadores de específicos 

 
 
 
 
 
 

- Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira, interesándose por participar en interaccións orais en 

rutinas, xogos e situacións habituais de comunicación 

 

• Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 
 

• Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 
 

• Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades desenvolvidas na 

lingua estranxeira. 

• Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de sons, palabras 

e enunciados significativos. 

• Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua estranxeira. 
 

• Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira. 



5º CURSO EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Indicadores de específicos 

 
 
 
 
 
 
 

- Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira, interesándose por participar en interaccións orais en 

rutinas, xogos e situacións habituais de comunicación 

• Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 
 

• Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 
 

• Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades desenvolvidas na 

lingua estranxeira. 

• Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de sons, palabras 

e enunciados significativos. 

• Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal 

implicada pola orde emitida. 

• Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 
 

• Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua estranxeira. 
 
• Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira. 



6º CUROS EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Indicadores de específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira, interesándose por participar en interaccións orais en 

rutinas, xogos e situacións habituais de comunicación 

• Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 
 

• Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 
 

• Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 
 

• Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades desenvolvidas na 

lingua estranxeira. 

• Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de sons, palabras 

e enunciados significativos. 

• Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal 

implicada pola orde emitida. 

• Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 
 

• Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua estranxeira. 
 

• Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira. 
 

• Emprega expresións convencionais de cortesía para desculparse na lingua estranxeira. 
 

• Emprega expresións convencionais de cortesía de agradecemento na lingua estranxeira. 



2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación directa e sistemática dos progresos na aula durante as sesións presenciais 

desenvoltas no primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos: 

Escala de observación 

 
Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificaciñón final será a acadada durante o segundo trimestre 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

 

Actividades 
- Actividades de comprensión oral de contos. 

- Actividades de resposta física a cancións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Proporcionaranse recursos a través do Blog de: 

https://englishfunwithteacherrafa.blogspot.com/ 

Estes recursos veñen sendo enfocados ao reforzo das aprendizaxes 

realizadas na aula. 

 
 
Materiais e recursos 

- Cancións 

- Adaptacións audiovisuais de contos 

- Sesións persoais 

https://englishfunwithteacherrafa.blogspot.com/


 

 
 

4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
- Abalar 
- Blog da área 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSOS: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 



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. 



1º PRIMARIA 

Debido á situación excepcional do 3º trimestre, non foi posible traballar ningún 

dos aspectos relacionados coa expresión oral parte mais importante neste nivel. 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES. 
 

 
 

Criterio de 

avaliación 

Estándares 

PLE-B1.1 1º-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. 

PLE-B1.2 1º-PLEB1.2 - Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas familiares 
acompañados de imaxes que os ilustran con claridade. 

PLE-B1.3 1º-PLEB1.3 - Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 
gustos...) e a información igualmente básica sobre outras persoas. 

PLE-B1.3 6º-PLEB1.4 - Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten lugar na súa 
presenza (por exemplo, nunha tenda, nun tren). 

PLE-B1.4 1º-PLEB1.4 - Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar máis 
básica (abrir/pechar o libro,sentar, dar un lapis) 

PLE-B3.1 1º-PLEB3.1 - Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos 
temas traballados. 

PLE-B3.2 1º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dunha historia moi elemental 
acompañada de apoio visual e identifica os e as personaxes principais. 

PLE-B3.3 1º-PLEB3.3 – Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do titulo do 
mesmo e das imaxes que o ilustran. 

PLE-B5.1 1º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas festas ...) e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

PLE-B5.2 1º-PLEB5.2 - Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. 

PLE-B5.4 1º-PLEB5.4 - Diferencia saúdos de despedidas e usa fórmulas de cortesía 
(Please, thank you, excuse me) 

PLEB5.6 1º-PLEB5.6 - Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad?) 

PLEB5.9 1º-PLEB5.9 - Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

PLEB5.11 1º-PLEB5.11 - Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados etc. 

PLEB5.12 1º-PLEB5.12 - Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 
escribir con léxico traballado previamente 

 
 
 



 
 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 

 
 

PLE-B1.1 

2º-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. 

 

PLE-B1.2 

2º-PLEB1.2 - Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio 
visual. 

 

PLE-B1.3 

2º-PLEB1.3 - Comprende preguntas básicas (nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 
dos e das demais. 

PLE-B1.4 2º-PLEB1.4 - Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa 
contorna (Open/close the book, sit down?). 

PLE-B2.1 2º-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. 

PLE-B2.2 2º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 
(nome, idade, gustos). 

PLE-B3.1 2º-PLEB3.1 - Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas 
cos temas traballados previamente de forma oral. 

PLE-B3.2 2º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual e identifica os e as personaxes principais.. 

PLE-B3.4 2º-PLEB3.4 - Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma oral, con 
entoación e pronuncia comprensibles. 

PLE-B4.1 2º-PLEB4.1 - Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 

PLE-B4.3 2º-PLEB4.4 - Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

PLE-B5.1 2º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas ?) e compáraos cos propios, amosando unha 
actitude de apertura cara ao diferente. 

PLE-B5.2 2º-PLEB5.2 - Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social 

PLE-B5.3 2º-PLEB5.3 - Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e do e das 
demais 

PLE-B5.4 2º-PLEB5.4 - Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 
Thank you, escuse me... 

2º PRIMARIA 



Debido á situación excepcional do 3º trimestre, non foi posible traballar 

ningún dos aspectos relacionados coa expresión oral, parte mais 

importante neste nivel. 

PLE-B5.5 2º-PLEB5.5 - Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos á súa 
idade con imaxes ilustrativas que clarifican o seu significado 

PLE-B5.6 2º-PLEB5.6 - Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais utilizando 
as fórmulas de cortesía básicas. 

PLE-B5.8 2º-PLEB5.8 - Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta 

PLE-B5.10 2º-PLEB5.10 - Diferenza preguntas e respostas moi sinxelas 

PLE-B5.12 2º-PLEB5.12 - Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, dramatizacións, etc. 

PLE-B5.13 2º-PLEB5.13 - Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored...). 

PLE-B5.15 2º-PLEB5.16 - Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 

PLE-B1.2 3º-PLEB1.2 - 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. 

PLE-B1.2 3º- PLEB1.3 – Entende o que se lle di en situación comunicativas sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos) 

PLE-B1.3 3º-PLEB1.4 - Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas que traten sobre temas 
familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet. 

PLE-B1.3 3º-PLEB1.5 - Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

PLE-B1.6 3º-PLEB1.6 - Valora as interaccións escritas entre iguais como medio de aprendizaxe 
compartido. 

PLE-B2.1 3º-PLEB2.1 - Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas 
sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos demáis. 

PLEB- 2.3 3º - PLEB 2.5 – Amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

PLE-B3.1 3º-PLEB3.1 - Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

PLE-B3.2 3º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual 
redundante e identifica os e as personaxes principais. 

PLE-B3.2 3º-PLEB3.3 - Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

PLE-B3.2 3º-PLEB3.4 - Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 

PLE-B3.3 3º-PLEB3.5 - Iníciase na selección de contos ou narracións para a súa lectura guiada. 

PLE-B3.3 3º-PLEB3.6 - Amosa interese por informase, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

PLE-B4.1 3º-PLEB4.1 - Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 

PLE-B4.2 3º-PLEB4.2 - Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical coñecida. 

PLEB 4. 2 3º-PLEB 4.4 - Completa un formulario en liña con seus datos e dos e das demais (nome, apelido 
e idade...). 

PLEB 4.3 3º-PLEB4.5 - Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, 
por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales son 
os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

3º PRIMARIA 



Debido á situación excepcional do 3º trimestre, non foi posible traballar ningún dos aspectos relacionados coa 
expresión oral parte mais importante neste nivel 

PLEB 4.3 3º-PLEB4.6 - Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental. 

PLEB 4.3 3º-PLEB4.7 - Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 
para a súa idade. 

PLEB 4.3 3º-PLEB4.8 - . Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

PLE-B5.1 3º-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. 

PLE-B5.2 3º-PLEB5.2 - Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

PLE-B5.3 3º-PLEB5.3 - Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes ilustrativas. 

PLE-B5.4 3º-PLEB5.4 - Expresa e identifica a localización básica de obxectos. 

PLE-B5.6 3º-PLEB5.6 - Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos básicos. 

PLEB 5.7 3º-PLEB5.7 - Diferenza preguntas e respostas simples. 

PLEB 5.8 3º-PLEB5.8 - Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 
nas interaccións mais habituais. 

PLEB 5.9 3º-PLEB5.9 - Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados e 
dramatizacións etc. 

PLEB 5.10 3º-PLEB5.10 - Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para ler textos 
sinxelos adecuados á súa idade e escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

PLEB 5.12 3º-PLEB5.12 - Valora a realidade plurilïngüe da súa propia contorna. 

PLEB 5.13 3º-PLEB5.13 - Amosa interese por coñecer persoas que falan outras linguas e teñen outras 
culturas. 

PLEB 5.14 3º-PLEB5.14 - Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios para avanzar no 
desenvolvemento dunha conciencia intercultural. 

 
 



 
 

Criterio de 

avaliación 

Estándares 

PLE-B1.1 4º-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. 

PLE-B1.2 4º-PLEB1.2 - Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (contos, cancións e conversas) sobre temas familiares ou do seu 
interese e expresados con claridade e que conten con apoio visual. 

PLE-B1.2 4º-PLEB1.3 - Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que 
participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da Internet 

PLE-B2.4 4º-PLEB2.8 - Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes 
situacións comunicativas. 

PLE-B3.1 4º-PLEB3.1 - Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

PLE-B3.2 4º-PLEB3.3 - Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

PLE-B3.2 4º-PLEB3.5 - Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión 
lectora. 

PLE-B3.3 4º-PLEB3.6 - Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan, e compróbaas. 

PLE-B3.3 4º-PLEB3.7 - Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

PLE-B3.3 4º-PLEB3.8 - Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

PLE-B4.1 4º-PLEB4.1 - Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 
previamente de xeito oral. 

PLE-B4.1 4º-PLEB4.2 - Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical coñecida. 

PLE-B4.1 4º-PLEB4.3 - Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con 
léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de relación interpersoal 
(invitacións, notas e avisos). 

PLE-B4.2 4º-PLEB4.4 - Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das demais 
(nome, apelido, idade...). 

PLE-B4.2 4º-PLEB4.5 - Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, 
por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales 
son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar 

PLE-B4.2 4º-PLEB4.6 - Escribe correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital falando de si 
mesmo/a e da súa contorna inmediata. 

PLE-B4.3 4º-PLEB4.7 - Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma 
individual ou en parella seguindo o modelo traballado. 

PLE-B4.8 4º-PLEB4.9 - Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc. 

4º PRIMARIA 



 
Debido á situación excepcional do 3º trimestre, non foi posible traballar ningún 

dos aspectos relacionados coa expresión oral. 

PLE-B4.8 4º-PLEB4.10 - Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita de forma correcta en 
situacións variadas atendendo á súa corrección ortográfica 

PLE-B5.1 4º-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. 

PLE-B5.2 4º-PLEB5.2 - Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

PLE-B5.3 4º-PLEB5.3 - Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

PLE-B5.4 4º-PLEB5.4 - .Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe 
cotiás en distintos contextos. 

PLE-B5.5 4º-PLEB5.5 - Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, prezos, 
vestimentas? 

PLE-B5.6 4º-PLEB5.6 - Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización (obxectos, 
espazos, seres vivos). 

PLE-B5.8 4º-PLEB5.8 - Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia 
de número e usa correctamente os nexos básicos. 

PLE-B5.9 4º-PLEB5.9 - Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan 
información. 

PLE-B5.10 4º-PLEB5.10 - Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais. 

PLE-B5.12 4º-PLEB5.12 - Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións 
audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas. 

PLE-B5.13 4º-PLEB5.13 - Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para ler textos 
próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 

PLE-B1.1 5º-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. 

PLE-B1.2 5º-PLEB1.2 - Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en 

textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) sobre temas do seu interese, 

expresados con claridade e que conten con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

PLE-B 2.1 5º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás habituais 
de forma escrita. 

PLE-B2.2 5º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude de escoita atenta. 

PLE-B 2.3 5º-PLEB2.5 - Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai un resumo breve sobre o 
mesmo. 

PLE-B2.3 5º-PLEB2.6 - Manifesta interese e respecto polas opinións do seus compañeiros/as. 

PLE-B2.4 5º-PLEB2.7 - Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como elemento enriquecedor. 

PLE-B3.1 5º-PLEB3.1 - Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de transporte, 
relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

PLE-B3.1 5º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual, procedente 
dos medios de comunicación adaptados á súa competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

PLE-B3.2 5º-PLEB3.4 - Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora 

PLE-B 3.2 5º-PLEB3.5 - Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca para a súa 

lectura autónoma, acordes á súa idade e intereses. 

PLE-B3.3 5º-PLEB3.6 - Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e as comproba. 

PLE-B3.3 5º-PLEB3.7 - Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

PLE-B3.4 5º-PLEB3.8 - Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

PLE-B3.4 5º-PLEB3.9 - Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e presentación dos 
textos escritos. 

PLE-B4.1 5º-PLEB4.1 - Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, experiencias e 
actividades na aula, traballados previamente de forma oral. 

PLE-B 4.1 5º-PLEB4.2 - Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura gramatical 
coñecida e as normas ortográficas básicas. 

PLE-B 4.2 5º-PLEB4.3 - Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con 
léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de relación interpersoal 
(invitacións, notas, avisos). 

PLE-B 4.2 5º-PLEB4.4 - Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e presentacións e 

transmitir información escrita. 

PLE-B 4.7 5º-PLEB4.6 - Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou normas, cartas, 
felicitacións, carteis, folletos, cómics o descricións de lugares, gustos ou afeccións). 

5º PRIMARIA 



Debido á situación excepcional do 3º trimestre, non foi posible traballar ningún dos aspectos relacionados coa 
expresión oral parte mais importante neste nivel. 

PLE- B 4.7 5º-PLEB4.7 - Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma 
individual ou en parella seguindo o modelo traballado (elaboración dunha enquisa, SMS, 
correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa 
contorna inmediata. 

PLE-B 4.8 5º-PLEB4.8 - Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta para a elaboración de 
textos. 

PLE-B 4.8 5º-PLEB4.9 - Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación 
de liñas etc. 

PLE-B 4.8 5º-PLEB4.10 - Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma correcta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección ortográfica básica. 

PLE-B 5.1 5º-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. 

PLE- B 5.2 5º-PLEB5.2 - Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

PLE-B 5.3 5º-PLEB5.3 - Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

PLE-B 5.4 5º-PLEB5.4 - Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe en 
distintos contextos. 

PLE-B 5.5 5º-PLEB5.5 - Identifica en textos simples: as formas de presente a afirmación e a negación. 

PLE-B 5.6 5º-PLEB5.6 - Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer. 

PLE-B 5.7 5º-PLEB5.7 - Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas ilustracións e 
identifica as diferenzas, entre outras. 

PLE-B 5.8 5º-PLEB5.8 - Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións... de si mesmo/a 
e doutra persoa. 

PLE-B 5.9 5º-PLEB5.10 - Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan 
información. 

PLE-B 5.10 5º-PLEB5.11 - Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos. 

PLE-B 5.14 5º-PLEB5.14 - Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas 
interaccións, ler textos próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente. 

PLE-B 5.15 5º-PLEB5.15 - Compara aspectos lingüísticos e culturais das línguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de produccións audiovisuais 
ou multimedia e de manifestacións artísticas. 

PLE-B 5.16 5º-PLEB5.16 - Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na súa 
contorna máis próxima. 

PLE-B 5.17 5º-PLEB5.17 - Valora as línguas como instrumento de comunciación, para aprender a acecarse 
a outras culturas. 

 



 
 

 
 

Criterio de 

avaliación 

Estándares 

PLE-B1.1 6º-PLEB1.1 - Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que lle interesan 
(xogos, ordenadores, CD etc.). 

PLE-B1.2 6º-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). 

PLE-B1.2 6º-PLEB1.3 - Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, 
peticións, avisos). 

PLE-B1.3 6º-PLEB1.4 - Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten lugar na súa presenza 
(por exemplo, nunha tenda, nun tren). 

PLE-B1.3 6º-PLEB1.5 - 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 un lugar. 

PLE-B1.4 6º-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. 

PLE-B1.4 6º-PLEB1.7 - Comprende o sentido xeral e o esencial e distingue os cambios de tema de 
programas de televisión ou doutro material audiovisual e multimedia dentro da súa área de 
interese (p. e. nos que se entrevista a mozos e mozas ou personaxes coñecidos ou coñecidas 
sobre temas cotiás (por exemplo, o que lles gusta facer no seu tempo libre) ou nos que se informa 
sobre actividades de lecer (teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

PLE-B3.1 6º-PLEB3.1 - Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, letreiros e 
carteis en rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e 
lugares públicos 

PLE-B3.2 6º-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. 

PLE-B3.2 6º-PLEB3.3 - Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais e tarxetas) breve 
e sinxela que trate sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o 
tempo libre, a descrición dun obxecto ou un lugar, a indicación da hora e o lugar dunha cita etc. 

PLE-B3.3 6º-PLEB3.4 - Comprende o esencial e os puntos principais de noticias breves e artigos de 
revistas para mozas e mozos que traten temas que lle sexan familiares ou sexan do seu interese 
(deportes, grupos musicais, xogos de ordenador). 

PLE-B3.3 6º-PLEB3.5 - Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os e as 
personaxes principais, a condición de que a imaxe e a acción conduzan gran parte do argumento 
(lecturas adaptadas, cómics etc.). 

PLE-B3.4 6º-PLEB3.6 - Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así 
como símbolos de uso frecuente (p. e. ?, @, ?). 

PLE-B4.1 6º-PLEB4.1 - 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.). 

6º PRIMARIA 



Debido á situación excepcional do 3º trimestre, non foi posible traballar ningún dos aspectos 
relacionados coa expresión oral parte mais importante neste nivel. 

PLE-B4.7 6º-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. 

PLE-B5.1 6º-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. 

PLE-B5.3 6º-PLEB5.3 - Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, Skype) nas 
que se establece contacto social (dar as grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, pedir 
desculpas, presentarse, interesarse polo estado de alguén, felicitar a alguén), se intercambia 
información persoal e sobre asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se 
pide prestado algo, queda con amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. como se chega a un 
sitio con axuda dun plano). 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Avaliación 

 
 

Procedementos: 

- Análise das producións dos alumnos/as incluído formato dixital. 

- Observación sistemática 
- Probas específicas. 
- Observación directa e sistemática do grao de participación e interese nas 

tarefas individuais, progresos e dificultades dos novos contidos ampliados 
do 1º e 2º trimestre, revisión das actividades individuais e na corrección das 
actividades. 

 

Instrumentos: 
- rexistro das actividades presentadas na Aula Virtual e da corrección de 

actividades realizadas. 

- Escala de observación. 

- Rúbrica expresión escrita. 
- Proba obxectiva. 
- Realización de actividades online. 

 

 

Cualificación final 

 

Na avaliación ordinaria, como norma xeral, a nota final corresponderase coa do 
2º trimestre, xa que unha lingua é unha aprendizaxe acumulativa, polo que no 
último trimestre se estará avaliando todo o aprendido anteriormente. O traballo 
realizado durante o terceiro trimestre poderá mellorar a cualificación do 
alumnado. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que realicen de forma 
satisfactoria as actividades de repaso, reforzo, recuperación e ampliación dos 
primeiros trimestres. 



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

Actividades 
- Actividades de comprensión oral e escrita que permitan o repaso das 

aprendizaxes realizadas neste curso así coma doutros cursos. 

 
Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

- Emprego de actividades de reforzo adaptadas á situación. 

- Todas as actividades faranse a través da Aula Virtual , Edixgal, 

blogues para aqueles alumnos que dispoñen de conectividade. Para 
os alumnos que non dispoñen utilizamos o servizo de fotocopias do 

Concello. A comunicación cos alumnos será tamén a través de correo 

electrónico. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Materiais e recursos 

 Aula Virtual. 

 Libro de texto dixital. 

 Páxinas web, blogs de inglés, vídeos online e 
aplicacións informáticas. 

 Material fotocopiable elaborado polos mestres. 

 Novas tecnoloxías: ordenador con conexión a internet. 

 Libros de literatura infantil online. 

 Materias dispoñibles na plataforma edixgal. 

 Materiais proporcionados polas editoriais. 

 Recursos online de libre aceso. 

 Materiais de elaboración propia en formatos dixitais. 

 Aqueles materiais que consideremos idóneos para reforzar, 
ampliar os coñecementos dos/as alumnos/as. 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móbil a súa publicación na 
páxina web.edixgal, aula virtual, abalar, blogues de inglés, email…) 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


