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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos seguindo 

modelos nos vídeos propostos. 

 

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

Expresar os seus gustos e preferencias usando 
expresións e frases sinxelas seguindo modelos 
dados. 

Expresa oralmente os seus gustos e preferencias seguindo un 
modelo dado. 

Comprender instrucións básicas e repetitivas en 
lingua estranxeira. 

Comprende o sentido global de explicacións ou instrucións orais 
sinxelas. 

Comprender a información esencial en narracións 
orais sinxelas. 

Extrae o sentido xeral de narracións orais adecuadas ao seu 
nivel. 

Identificar o tema e comprender o sentido xeral e 
as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

Comprende información esencial e localiza información específica 
en textos escritos sinxelos. 

Utilizar adecuadamente as estructuras 
morfosintácticas básicas. 
 

Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e persoa, e usa correctamente os nexos 
básicos. 

Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas  para escribir  con corrección 

frases curtas. 

 

É capaz de construír  frases e/ou textos  sinxelos partindo de 
modelos moi estruturados. 

Identificar aspectos socioculturais básicos e 
significativos e aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes. 
 

 

Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa 
cultura 

Amosar curiosidade pola lingua e desexos de 
participar en actividades que soliciten o seu uso 
comunicativo. 

Valora as linguas como instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras culturas. 
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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: 
Serán os citados anteriormente. 

 

Criterios de cualificación: 
Seguindo o procedemento de avaliación continua, teremos en conta as cualificacións 
obtidas na segunda avaliación e ademais valoraremos positivamente a participación nas 
actividades propostas durante este terceiro trimestre non presencial 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. 

   

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
   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 incluíndo actividades de reforzo cando sexa 
necesario. 
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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 mensaxería 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 
mensaxería Abalar. 

Materiais e recursos 

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

 

 


