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  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

 B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade (contos 

breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) emitidos con ritmo 

discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión. 

 B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal moi 

básica (nome, idade, gustos …), sinxelas, así como instrucións e peticións 

elementais relativas ao comportamento na aula. 

 

 

 PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou 

canción moi breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos 

lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión. 

 PLEB1.2.Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas 

familiares acompañados de imaxes que os ilustran con claridade. 

 PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, 

idade, gustos...) e a información igualmente básica sobre outras 

persoas. 

 PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida 

escolar máis básica (abrir/pechar o libro, sentar, dar un lapis…). 

 PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas 

en prol da mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación. 

 Bloque 2: Producción de textos orais: Expresión e Interacción 

 
 

▪ B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de lugares e 

obxectos achegando información moi fundamental: idade, nome, gustos, usando 

expresións e frases moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos. 

▪ B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 

moi familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa moi clara e poida provocar 

malos entendidos. 

 

 

▪ PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu 

nome, idade, a súa cor favorita, presentar á súa familia, indicar os seus 

gustos) cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

▪ PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas moi 

sinxelas e elementais (nome, idade, cor favoritas ou gustos). 

▪ PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

 

 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 



 

 

 

 

 

  

▪ B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 

moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos que o tema tratado e o tipo de texto 

resulten moi familiares, e conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou 

dixital. 

▪ B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente traballados 

oralmente, amosando unha entoación e pronuncia adecuadas. 

 

 

▪ PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas 

cos temas traballados. 

▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental 

acompañada de apoio visual e identifica os e as personaxes principais.  

 Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

  

▪ B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas máis 

elementais e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 

contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles. 

 

▪ PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. 

▪ PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con coherencia 

na súa secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura. 

 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

 

▪ B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa contorna máis inmediata e na 

situación de comunicación propia da aula. 

▪ B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, cantidade, 

posesión, número calidades físicas, forma e cor. 

▪ B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos  

▪ B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e frecuentes 

para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.  

▪ B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 

▪ B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi elemental de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos 

relacionados coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

 

▪ PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. 

▪ PLEB5.3. Participa voluntariamente nas actividades de aula e amosa 

curiosidade pola lingua e por coñecer aspectos socioculturais dos países 

onde se fala. 

▪ PLEB5.5. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre aspectos 

persoais moi básicos nome, idade e gustos) e da súa contorna (obxectos, 

espazos e seres vivos). 

▪ PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad…) 

▪ PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por 

exemplo, desenvolverse nas interaccións de aula. 

▪ PLEB5.11. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados etc. 

 



 

 

 

 

 

 

   
 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos para avaliar a 1ª e a 2ª avaliación aparecen reflectidos nas programacións iniciais. 
Os procedementos para avaliar as tarefas propostas do terceiro trimestre son os seguintes: 
Recepción e corrección das tarefas enviadas atendendo aos seguintes criterios: 

 Grao de cumplimento das tarefas propostas (en función das posibilidades do alumno) 

 Adecuación das tarefas enviadas aos estándares do traballo remitido 

 Interés na presentación,  esforzo no traballo entregado... 
Observación do seu desenvolvemento na lingua estranxeira en conversas co alumnado a través de 
videollamadasas ou chats na aula virtual 

Instrumentos: 
Os instrumentos para avaliar a 1ª e a 2ª avaliación aparecen reflectidos nas programacións iniciais. 
Os instrumentos para avaliar as tarefas propostas do terceiro trimestre son os seguintes: 

 Envíos de traballos realizados á aula virtual, correo do mestre... 

 Conversas devideoconferencias ou chats da aula virtual 

Cualificación final 

 
Avaliaremos segundo os resultados obtidos no 1º e 2º trimestre, da seguinte maneira: 
Faremos a media aritmética de ámbolos dous trimestres. 
A partir de aquí a cualificación e a avaliación final pode variar segundo o traballo feito ao longo deste 
trimestre, sempre que supoña unha mellora da nota final. 

 
Os dous primeiros trimestres farán media na cualificación final. 
O traballo feito no terceiro trimestre será valorado para a nota final media, obtida na fase presencial, 
sempre que sexa positiva para o alumnado de xeito individual da seguinte manei 
- Se o alumnado participou nun 50% das actividades propostas a realizar ao longo deste trimestre 

sumará un punto á nota obtida do traballo da media aritmética dos dous primeiros trimestres. 
- No caso de alumnado que teña suspenso algún trimestre anterior, o alumnado debe realizar as 



 

 

 

 

 

tarefas propostas cunha valoración de APTO para recuperar o/s trimestre/s suspenso/s e obter 
unha nota media mínima de SUF. Neste caso poderá facer outras tarefas de ampliación dos 
traballos anteriores. 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede na etapa de Educación Primaria. 

 

Criterios de cualificación: 
Non procede na etapa de Educación Primaria. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede na etapa de Educación Primaria. 

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

Actividades  

 

Estanse levando a cabo actividades de recuperación, repaso, reforzo e só nalgún caso de 
ampliación: 

 

 Para traballar a comprensión oral: escoita de audios e videos dos libros dixitais do 
alumnado, feitos polas mestras ou adaptados de distintas fontes, xogos e fichas 
interactivos de fontes variadas de internet, videoclases coa mestra... 

 Para traballar a expresión oral: Videoproxectos con temática variada e adaptados á idade, 
intereses e capacidades do alumno, videoclases coa mestra, exrcicios de práctica oral de 
internet... 

 Para traballar a comprensión escrita: Actividades de lectura con exercicios de 
comprensión variados sobre as mesmas (verdadeiro/falso- responder a preguntas do 
texto- Localizar palabras ou frases do texto) , actividades de identificación do tema, 
palabra.... 



 

 

 

 

 

 Para traballar a expresión escrita: Actividades dirixidas (tipo completa, escolle,,,) ou 
actividades de producción propia seguindo modelos ( elaboración de enquisas, 
cuestionarios, textos guiados...), participación en chats da aula... 

 
 

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e 
sen conectividade) 

Trabállase a través da aula virtual de inglés do centro na que colgamos os traballos, videos e 
explicacións das tarefas a realizar alí ou en páxinas interactivas de internet, así como dos libros 
dixitais do alumnado. Tamén a través do correo persoal co alumnado que sí ten conectividade. 
Recibimos dúbidas ou preguntas do alumnado a través do foro da aula virtual, abalar e correo 
personal. 
 
Unha vez á semana inténtase manter unha vídeo chamada co alumnado, que nese momento se 
poida conectar, a través da aplicación Cisco Webex Meetings. Tamén realizamos algúns chat 
grupal a través da aula virtual. 
 
Co alumnado que non ten conectividade utilizamos o  programa “Ninguén atrás” do Concello da 
Coruña , asistentes sociais do Concello da Coruña e nalgún caso a comunicación telefónica. 
 
 

Materiais e recursos 

Recursos materiais: 

 Videos e audios de producción propia e allea 

 Libros dixitais 

 Materiais escritos variados 

 Fichas, xogos, actividades interactivas...online de internet e realizados polas propias 
mestras. 

 Dispositivos móviles do aulumno e profesor 

 aula virtual.. 
Recursos humanos: 



 

 

 

 

 

 Mestras de inglés do centro e colaboración de titores 

 Auxiliar de conversa 
 Colaboración das familias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 

 
A dirección do centro enviará ás familias de Educación primaria que teñan activado 
abalarMóbil, unha mensaxe informando do lugar onde atopar as adaptacións das 
programacións feitas polo profesorado para este curso 2019-20. 
 
Ás familias que non dispoñan, por algún motivo, desta aplicación, será o propio titor/a de 
cada aula o encargado/a de comunicarllo polos medios máis apropiados (email, tlf…) 
 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 


