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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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.  
 

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.  
 

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

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p.e. 
cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.  
 

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.  
 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas 
traballados.  
 

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  
 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos  
B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos.  
 

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

 

  

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos que se empregarán para levar a cabo a terceira 
avaliación son: 

 Observación  do traballo e progreso do alumnado (20%). 

 Recompilación de materiais e análise das producións finais do 
alumnado. (80%) 

Instrumentos: 

 Rexistro de control. 

 Caderno coas fichas. 

Cualificación final 

 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética da 
primeira e segunda avaliación. Esta nota poderá subir ata máximo un 
punto tendo en conta valoración das tarefas e actividades entregadas 
nesta terceira avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
 

    
 Non procede. 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Fichas de repaso con: 
 Actividades de gramática e vocabulario. 
 Actividades de comprensión escrita y oral. 

 Actividades interactivas online. 
 Xogos de expresión oral. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas deseñadas son publicadas no blog do Centro. O 
alumnado envía as tarefas ao correo electrónico do Centro e o 
profesorado envía as correccións polo mesmo medio. 
 

Materiais e recursos 

 Fichas 

 Recursos interactivos 

 Correo electrónico 

 Blog do Centro 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para comunicarnos e informar ao alumnado e as familias empréganse 
distintos medios: 

 Blog do Centro (publicación das tarefas) 

 Correo electrónico (comunicación co alumnado e recepción e 
corrección das tarefas). 

 Webex (videoconferencias para resolver dúbidas). 
 

Publicidade  
Esta modificación publicarase na web do Centro. No apartado “O noso 
Centro” atopamos o subapartado “documentos pedagóxicos” e dentro 
deste o apartado “Taboleiro de información” e “atención pais/nais. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade (contos 
breves e sinxelos, rimas infantís, cancións 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  
 

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

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

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. 
cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.  
 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 
textos simples e breves relacionados con temas familiares e de interese para o 
alumnado, que contan con apoio visual.  
 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas 
cos temas traballados previamente de forma oral.  
PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual e identifica os e as personaxes principais.  
 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples illadas, 
nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, 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 traballadas 
previamente de forma oral.  
PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da escritura.  
 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 
B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos.  
  
 

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos máis básicos.  
PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples.  
 

 

  

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos que se empregarán para levar a cabo a terceira 
avaliación son: 

 Observación  do traballo e progreso do alumnado (20%). 

 Recompilación de materiais e análise das producións finais do 
alumnado. (80%) 

Instrumentos: 

 Rexistro de control. 

 Caderno coas fichas. 

Cualificación final 

 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética da 
primeira e segunda avaliación. Esta nota poderá subir ata máximo un 
punto tendo en conta valoración das tarefas e actividades entregadas 
nesta terceira avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
 

    
 Non procede. 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Fichas de repaso con: 
 Actividades de gramática e vocabulario 
 Actividades de comprensión escrita y oral. 

 Actividades interactivas online. 
 Xogos de expresión oral. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas deseñadas son publicadas no blog do Centro. O 
alumnado envía as tarefas ao correo electrónico do Centro e o 
profesorado envía as correccións polo mesmo medio. 
 

Materiais e recursos 

 Fichas 

 Recursos interactivos 

 Correo electrónico 

 Blog do Centro 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para comunicarnos e informar ao alumnado e as familias empréganse 
distintos medios: 

 Blog do Centro (publicación das tarefas). 

 Correo electrónico (comunicación co alumnado e recepción e 
corrección das tarefas). 

 Webex (videoconferencias para resolver dúbidas). 

Publicidade  
Esta modificación publicarase na web do Centro. No apartado “O noso 
Centro” atopamos o subapartado “documentos pedagóxicos” e dentro 
deste o apartado “Taboleiro de información” e “atención pais/nais. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os deportes, 
os animais, as comidas preferidas), conectados cos propios intereses e coas 
propias experiencias e articulados con claridade e lentamente transmitidos de 
viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten co 
apoio visual correspondente.  
 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá.  
 

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

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. 
cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.  
 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de 
interese para o alumnado e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital.  
 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral  
PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual redundante e identifica os e as personaxes principais.  
 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas 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 frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral.  
PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con 
léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses.  
PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade.  
 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e 
frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.  
B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos.  
 

PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples.  
PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais.  
PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente de forma oral.  
 



 
 

   

 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos que se empregarán para levar a cabo a terceira 
avaliación son: 

 Observación  do traballo e progreso do alumnado (20%). 

 Recompilación de materiais e análise das producións finais do 
alumnado. (80%) 

Instrumentos: 

 Rexistro de control. 

 Caderno de tarefas e fichas. 

Cualificación final 

 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética da 
primeira e segunda avaliación. Esta nota poderá subir ata máximo un 
punto tendo en conta valoración das tarefas e actividades entregadas 
nesta terceira avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

    
 Non procede. 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Fichas de repaso con: 
 Actividades de gramática e vocabulario. 
 Actividades de comprensión escrita y oral. 
 Produción de textos escritos. 

  Actividades interactivas online. 
 Xogos de expresión oral. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas deseñadas son publicadas no blog do Centro. O 
alumnado envía as tarefas ao correo electrónico do Centro e o 
profesorado envía as correccións polo mesmo medio. 
 

Materiais e recursos 

 Fichas 

 Cadernos de tarefas 

 Recursos interactivos 

 Correo electrónico 

 Blog do Centro 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 4 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para comunicarnos e informar ao alumnado e as familias empréganse 
distintos medios: 

 Blog do Centro (publicación das tarefas e dalgunhas producións 
do alumnado). 

 Correo electrónico (comunicación co alumnado e recepción e 
corrección das tarefas). 

 Webex (videoconferencias para resolver dúbidas). 
 

Publicidade  
Esta modificación publicarase na web do Centro. No apartado “O noso 
Centro” atopamos o subapartado “documentos pedagóxicos” e dentro 
deste o apartado “Taboleiro de información” e “atención pais/nais. 
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2. Avaliación e cualificación. 
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caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en 
textos orais moi breves con estruturas simples e coñecidas cun léxico 
de uso cotiá con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos 
presentes nas situacións comunicativas e conectados cos propios 
intereses e coas propias experiencias, articulados con claridade e 
lentamente, transmitidos de viva voz ou por a través de recursos 
multimedia que non distorsionen a mensaxe.  

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.  
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.  

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando expresións e frases coñecidas e de uso 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos 
(and/or/then). 
B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais 
de comunicación que requiran un intercambio directo de información en 
áreas de necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e empregando as convencións propias do proceso 
comunicativo.  

PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves 
e elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles.  
PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas ou dramatizacións).  
 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis 
importantes en textos escritos sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e de interese para o alumnado, e conte con 
apoio visual en soporte papel ou dixital.  
 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral.  
PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado 
de apoio visual, acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación 
adaptados a súa competencia lingüística.  

 
B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os principais signos de puntuación, para 
falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da 
súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 
B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos.  
 
 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral.  
PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical coñecida.  
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  
PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación de liñas etc. 
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B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. 
enlazar frases sinxelas con conectores básicos como and, or, then). 
B5.10. Mostrar un control sobre un conxunto de estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio 
memorizado.  
B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela.  
B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias, intereses e próximos á súa idade.  

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos.  
PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que 
achegan información.  
PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións 
habituais.  
PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para 
participar nas interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente.  
 

 

  

 

 



 
 

   

 

 

 

 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos que se empregarán para levar a cabo a terceira 
avaliación son: 

 Observación  do traballo e progreso do alumnado (20%). 

 Recompilación de materiais e análise das producións finais do 
alumnado. (80%) 

Instrumentos: 

 Rexistro de control. 

 Caderno de tarefas (textos escritos), gravacións audiovisuais (textos 
orais). 

Cualificación final 

 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética da 
primeira e segunda avaliación. Esta nota poderá subir ata máximo un 
punto tendo en conta valoración das tarefas e actividades entregadas 
nesta terceira avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

   Criterios de avaliación: 
B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis 
importantes en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados 
de forma oral e de interese para o alumnado, e conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital.  
B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.  
B5.10. Mostrar un control sobre un conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e 
de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.  

Criterios de cualificación: 
Tal e como se acordou nas reunións de avaliación do 1º e 2º trimestre, 
queda superada esta materia para o alumnado que a tiña pendente en 
cursos anteriores. 
O alumnado con esta materia suspensa no 1º ou 2º trimestre, superará a 
materia a través de fichas de recuperación. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O procedemento de avaliación será a recompilación e análise destas fichas 
que serán o noso instrumento de avaliación. Valorarase o esforzo e 
presentación das tarefas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Fichas de repaso e recuperación con: 
 Actividades de gramática e vocabulario 
 Actividades de comprensión escrita y oral. 
 Produción de textos escritos. 

  Gravacións audiovisuais: 

 Produción de textos orais. 
 Actividades interactivas online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas deseñadas son publicadas no blog do Centro. O 
alumnado envía as tarefas ao correo electrónico do Centro e o 
profesorado envía as correccións polo mesmo medio. 
Para resolver as dúbidas que van xurdindo realízanse 
videoconferencias cos estudantes a través da plataforma Webex. 

 

Materiais e recursos 

 Fichas 

 Cadernos de tarefas 

 Recursos interactivos 

 Correo electrónico 

 WebEx  

 Blog do Centro 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para comunicarnos e informar ao alumnado e as familias empréganse 
distintos medios: 

 Blog do Centro (publicación das tarefas e dalgunhas producións 
do alumnado). 

 Correo electrónico (comunicación co alumnado e recepción e 
corrección das tarefas). 

 Webex (videoconferencias para resolver dúbidas). 
 

Publicidade  
Esta modificación publicarase na web do Centro. No apartado “O noso 
Centro” atopamos o subapartado “documentos pedagóxicos” e dentro 
deste o apartado “Taboleiro de información” e “atención pais/nais. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto.  

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.  

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación 
sobre temas dos seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 
usando expresións e frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos (and/or/then/but).  
 

PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación, 
previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da 
súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles.  
PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 
telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia.  
PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente e progresivamente aspectos fonéticos 
básicos, do ritmo, da acentuación e da entoación da lingua estranxeira para a 
produción de textos orais comprensibles.  

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e cun 
léxico cotián de interese para o alumnado e que conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital.  
 

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.  
PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e 
presentación dos textos escritos.  

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 
utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata 
e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.  
 

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura 
gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas.  
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).  
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 …).  
PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc.  
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B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 
asociados.  
B5.13. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e 
de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.  
B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela.  
 

 
PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan 
información.  
B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar frases 
sinxelas con conectores (and, or, then but), pero adecuándoas aos propósitos 
comunicativos  
PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos.  
PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar 
nas interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir 
con léxico traballado previamente.  

 



 
 

   

 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos que se empregarán para levar a cabo a terceira 
avaliación son: 

 Observación  do traballo e progreso do alumnado (20%). 

 Recompilación de materiais e análise das producións finais do 
alumnado. (80%) 

Instrumentos: 

 Rexistro de control. 

 Caderno de tarefas (textos escritos), gravacións audiovisuais (textos 
orais). 

Cualificación final 

 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética da 
primeira e segunda avaliación. Esta nota poderá subir ata máximo un 
punto tendo en conta valoración das tarefas e actividades entregadas 
nesta terceira avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

   Criterios de avaliación: 
 B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais 
en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral 
e cun léxico cotián de interese para o alumnado e que conte con apoio 
visual en soporte papel ou dixital.  
B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 
utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna 
máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles.  
B5.13. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas 
e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.  
 

Criterios de cualificación: 
Tal e como se acordou nas reunións de avaliación do 1º e 2º trimestre, 
queda superada esta materia para o alumnado que a tiña pendente en 
cursos anteriores. 
O alumnado con esta materia suspensa no 1º ou 2º trimestre, superará a 
materia a través de fichas de recuperación. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O procedemento de avaliación será a recompilación e análise destas fichas 
que serán o noso instrumento de avaliación. Valorarase o esforzo e 
presentación das tarefas. 



 
 
 

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 repaso e recuperación con: 
 Actividades de gramática e vocabulario 
 Actividades de comprensión escrita y oral. 
 Produción de textos escritos. 

  Gravacións audiovisuais: 

 Produción de textos orais. 
 Actividades interactivas online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas deseñadas son publicadas no blog do Centro. O 
alumnado envía as tarefas ao correo electrónico do Centro e o 
profesorado envía as correccións polo mesmo medio. 
Para resolver as dúbidas que van xurdindo realízanse 
videoconferencias cos estudantes a través da plataforma Webex.  

Materiais e recursos 

 Fichas 

 Cadernos de tarefas 

 Recursos interactivos 

 Correo electrónico 

 Webex  

 Blog do Centro 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para comunicarnos e informar ao alumnado e as familias empréganse 
distintos medios: 

 Blog do Centro (publicación das tarefas e dalgunhas producións 
do alumnado). 

 Correo electrónico (comunicación co alumnado e recepción e 
corrección das tarefas). 

 Webex (videoconferencias para resolver dúbidas). 
 

Publicidade  
Esta modificación publicarase na web do Centro. No apartado “O noso 
Centro” atopamos o subapartado “documentos pedagóxicos” e dentro 
deste o apartado “Taboleiro de información” e “atención pais/nais. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos principais 
do texto.  

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

B2.2. 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.  
B2.4. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que resulten 
evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, as vacilacións, as repeticións e as 
pausas para organizar, corrixir ou reformular o que se quere dicir.  

PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, 
sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar 
información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as principais actividades do seu día a día; describir 
brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o aspecto 
exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que lle interese (o seu 
grupo de música preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa 
opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación comprensible.  
 

B3.1. 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, e nos que 
o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a condición de que se poida reler o que non se 
entendeu, que se poida consultar un dicionario e conte con apoio visual e 
contextual.  

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  
 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos moi 
breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi usuais para realizar as 
funcións comunicativas que se perseguen.  
B5.4. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura 
interrogativa para demandar información).  

 

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.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

B5.5. 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.  
B5.8. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos 
de palabras con conectores básicos como “e”, entón”, “pero”, “porque”), 
aínda que se sigan cometendo erros básicos de maneira sistemática en, p. e., 
tempos verbais ou na concordancia.  
B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico, tanto oral como 
escrito, de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades.  
 

 

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.  
 
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: 
Os procedementos que se empregarán para levar a cabo a terceira 
avaliación son: 

 Observación  do traballo e progreso do alumnado (20%). 

 Recompilación de materiais e análise das producións finais do 
alumnado. (80%) 

Instrumentos: 

 Rexistro de control. 

 Caderno de tarefas (textos escritos), gravacións audiovisuais (textos 
orais). 

Cualificación final 

 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética da 
primeira e segunda avaliación. Esta nota poderá subir ata máximo un 
punto tendo en conta valoración das tarefas e actividades entregadas 
nesta terceira avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

   Criterios de avaliación: 
B3.1. 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, e nos 
que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a condición de que se poida reler o que non se 
entendeu, que se poida consultar un dicionario e conte con apoio visual e 
contextual.  
 
B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos 
moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi usuais para 
realizar as funcións comunicativas que se perseguen 
 
B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico, tanto oral como 
escrito, de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades.  
 

Criterios de cualificación: 
Tal e como se acordou nas reunións de avaliación do 1º e 2º trimestre, 
queda superada esta materia para o alumnado que a tiña pendente en 
cursos anteriores. 
O alumnado con esta materia suspensa no 1º ou 2º trimestre, superará a 
materia a través de fichas de recuperación. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O procedemento de avaliación será a recompilación e análise destas fichas 
que serán o noso instrumento de avaliación. Valorarase o esforzo e 
presentación das tarefas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Fichas de repaso e recuperación con: 
 Actividades de gramática e vocabulario. 
 Actividades de comprensión escrita e oral. 
 Produción de textos escritos. 

  Gravacións audiovisuais: 

 Produción de textos orais. 
 Actividades interactivas online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas deseñadas son publicadas no blog do Centro. O 
alumnado envía as tarefas ao correo electrónico do Centro e o 
profesorado envía as correccións polo mesmo medio. 
Para resolver as dúbidas que van xurdindo realízanse 
videoconferencias cos estudantes a través da plataforma Webex. 
Este mesmo medio tamén se emprega para traballar de maneira 
individualizada co alumnado que ten reforzo educativo. 
Cos nenos e nenas con máis dificultades para conectarse a rede 
tamén nos comunicamos a través de chamadas telefónicas. 
 

Materiais e recursos 

 Fichas 

 Cadernos de tarefas 

 Recursos interactivos 

 Correo electrónico 

 Webex  

 Blog do Centro 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para comunicarnos e informar ao alumnado e as familias empréganse 
distintos medios: 

 Web do Centro, Abalar e teléfono (avisos ás familias). 

 Blog do Centro (publicación das tarefas e dalgunhas producións 
do alumnado). 

 Correo electrónico (comunicación co alumnado e recepción e 
corrección das tarefas). 

 Webex (videoconferencias para resolver dúbidas e apoio 
emocional). 

 

Publicidade  
Esta modificación publicarase na web do Centro. No apartado “O noso 
Centro” atopamos o subapartado “documentos pedagóxicos” e dentro 
deste o apartado “Taboleiro de información” e “atención pais/nais. 


