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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Comprende expresión orais e/ou palabras en 
lingua estranxeira tendo como modelo de 
pronunciación os vídeos propostos. 

Comprende expresións orais e/ou palabras sinxelas, previamente 
escoitadas en vídeos  sobre os temas propostos ( school objects, 
family, animals, toys, my body...) 

Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe 
da nova lingua mostrando interese por imitar 
sons, escoitar e reproducir  cancións, xogos... 
 

Extrae o sentido xeral e capta os detalles esenciais de cancións  
escoitadas en vídeos propostos para a casa e adecuadas ao seu 
nivel. 

Ler e identificar palabras presentadas 
previamente de forma oral e/ou escrita,sobre 
temas familiares e de interese. 

Comprende o sentido global de palabras e frases sinxelas sobre  

os vídeos  e /ou fichas vistas na casa relativos ao vocabulario 

proposto. 

Escribir palabras e frases sinxelas, cunha 
finalidade específica e con axuda de modelos que 
previamente foran aprendidos oralmente 

Escribe palabras  e frases sinxelas traballadas previamente, con 

ou sen necesidade de modelo (numbers, colours,family, toys…) 

Usar estratexias básicas para aprender a 
aprender, como pedir axuda, acompañar a 
comunicación con xestos, utilizar elementos 
visuais... que axuden a aprender mellor. 
 

Utiliza diversas estratexias para aprender en língua estranxeira. 

Comprender e utilizar o léxico propio do nivel 
seguindo modelos . 
 

 Comprende e utiliza o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas seguindo modelos. 

Mostrar interese e curiosidade por aprender a 
lingua estranxeira e recoñecer a diversidade 
lingüística como elemento enriquecedor 

Identifica a existencia de países onde se fala lingua estranxeira e 
amosa curiosidade por outras culturas. 

 



 

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán  Curso 2019-20 
Adaptación da Programación Didáctica 

Páxina 4 Curso: PRIMEIRO 
Área: LINGUA INGLESA 

 

 

 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación da traxectoria educativa do alumno/a neste curso escolar. 
Observación de traballos  enviados. 
Nivel de perfección, limpeza e claridade dos traballos enviados. 
Participación nas actividades propostas. 

Instrumentos: 
Correos electrónicos. 
Outros medios de comunicación posibles con cada alumno/a. 

Cualificación final 

 
Procedemento: 

Será a nota da segunda avaliación, que poderá ser incrementada ate o máximo dun punto  da 
seguinte maneira: 
Fai a tarefa sempre ou case sempre (máis dun 66% das veces) ......1 punto. 
Fai a tarefa ás veces (entre un 33% e un 66%)..............................   0,50 puntos 

Non fai a tarefa case nunca ( menos dun 33%).......................………  0 puntos. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 
Non existe ningún alumno/a de materia pendente (inglés) en primeiro. 
 
 

 

Criterios de cualificación: 
 
Non procede. 
Non existe ningún alumno/a de materia pendente (inglés) en primeiro. 
 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Non procede. 
Non existe ningún alumno/a de materia pendente (inglés) en primeiro. 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Informarase desta adaptación da programación ao alumnado e ás familias a través da 
publicidade do documento na web do centro e da mensaxeria Abalar Móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  Publicación de tarefas todas as semanas no blog do centro. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Alumnado con conectividade:As propostas poden velas no blog e as  
tarefas remítenas a través do correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: Neste momento son poucos os alumnos/as 
nesta situación e establecerase unha comunicación por teléfono e/ou 
mensaxeria Abalar. 

Materiais e recursos 

Ordenador. 
Distintos recursos on line. 
Correo electrónico. 
Teléfono. 
Abalar móbil. 
Fichas. 

 

 


