
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos principais en textos 
orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con estruturas simples e léxico de 
uso moi frecuente, articulados con claridade e lentamente e transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos, sobre temas habituais e concretos relacionados coas 
propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, público e educativo, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que 
se poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e conte con apoio visual 
ou cunha clara referencia contextual.  

PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, 
peticións, avisos). (CCL, CAA, CSC) 

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

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. (CCL, CAA, CSC) 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou 
sobre temas moi familiares (un mesmo, a contorna inmediata, persoas, lugares, 
obxectos e actividades, gustos e opinións), nun rexistro neutro ou informal, 
utilizando expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores básicos, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa 
moi clara, sexan evidentes as pausas e titubeos e sexa necesaria a repetición, a 
paráfrase e a cooperación da persoa interlocutora para manter a comunicación.  

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. (CCL, CAA) 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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.  

 

PLEB3.2. 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. (CCL, 
CAA) 

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.). (CCL, CAA) 
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

B4.1. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 
compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, utilizando con 
razoable corrección as convencións ortográficas básicas 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.  

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. 

 

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.). (CCL, 
CD, CAA) 

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. (CCL, CD, 
CAA, CSC) 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

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).  

B5.6. Cumprir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha felicitación, un 
intercambio de información, ou un ofrecemento), utilizando un repertorio limitado dos 
seus expoñentes máis frecuentes e de patróns discursivos básicos (p. e. saúdos 
para inicio e despedida para peche en conversas ou en correspondencia, ou unha 
narración esquemática desenvolvida en puntos. 

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. (CCL, CAA, CSC) 

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). (CCL,CD, DSC) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-  Revisión de tarefas 
-  Análise das producións 

Instrumentos: 
-  Lista de cotexo 
-  Rexistro anecdótico 
-  Escala de observación 
-  Caderno do alumno/a 

Cualificación final 

A cualificación final será obtida, dado o carácter continuo, global, diagnóstico e 
formativo da avaliación, a partir das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións e poderá 
modificarse en positivo, en función das actividades realizadas no 3º trimestre. 

 
Desempeño 40% 

Rendemento 25% 

Actitude 20% 

Convivencia 15% 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Actividades tipo: 
- Fichas de repaso imprimibles ou para realizar no caderno de traballo 
- Actividades de reforzo de vocabulario, aspectos gramaticais . 
- Actividades dixitais a través de páxinas web 
- Lecturas comprensivas en distintos formatos. 
-  Escritura de pequenos textos, relacionados co que se está a traballar 
- Actividades interactivas a través da Internet. 
- Actividades de busca e selección de información ( a través de 

diferentes soportes) 
- Visionado de vídeo 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Tense en conta evitar a sobrecarga  e procúrase a flexibilidade na súa 
esixencia, adaptándose as características do alumnado.  A periodicidade é de 
dúas propostas semanais, permitindo a facilidade organizativa ao alumnado. 
 
Alumnado con conectividade: 

- As actividades fanse chegar ao alumnado a través da plataforma E-
Dixgal.  En caso de alumnado con problemas técnicos, utilízase o 
correo electrónico das familias. 

- O seguimento dos alumnos e alumnas lévase a acabo a través da 
mensaxería E-Dixgal  e do correo electrónico do grupo-clase, ao que o 
alumnado envía as tarefas feitas.   

- As comunicacións cos pais, nais e titores legais faise a través do correo 
electrónico e do AbalarMóbil. 

 
Alumnado sen conectividade: 

- As actividades impresas fanse chegar ao alumnado ao seu domicilio 
particular, coa colaboración do Concello de Gondomar. 

- O seguimento dos alumnos e alumnas e as comunicacións coas 
familias fanse igualmente coa colaboración do Concello. 

 

Materiais e recursos 

Organizativos: 
- Plataforma E-Dixgal  
- Correo electrónico do grupo-clase. 
- Correo electrónico das familias. 
- AbalarMóbil. 

Materiais 
- Ordenador E-Dixgal  
- Webs educativas. 
- Diferentes soportes de busca:  xornal, Rede ... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Enviarase un comunicado desde o centro, a través de Abalar, informando da 
publicación das Adaptacións das Programacións Didácticas do curso 
2019/2020 na páxina web do centro, garantindo así a súa publicidade 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro 
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