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

Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial ou os 

puntos principais do texto. 

Comprende o sentido global e a información máis importante 

de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá 

adecuados á súa idade. 

Identificar o sentido xeral en textos orais moi 

breves e sinxelos, sobre temas relacionados 

coas propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns predicibles, 

sempre que se conte con apoio visual, 

posibilidade de repetición e cunha importante 

referencia contextual. 

 

Comprende os puntos principais e recoñece palabras e 

expresións coñecidas en textos orais sobre temas do seu 

interese, expresados con claridade e que conten con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

Coñecer e utilizar un repertorio básico e 

limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados cos propios intereses, 

experiencias e necesidades. 

 

 

-Pregunta e responde para dar/obter información en 

interaccións cotiás. 

 

 

-Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 

nas diferentes situacións comunicativas. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial ou os 

puntos principais do texto. 

 

 

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. 

Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás, e inferir do contexto e da información 

contida no texto os significados probables de 

palabras e expresións que se descoñecen. 

 

 

Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a 

través dos textos escritos. 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas para 

producir textos escritos  breves e sinxelos. 

 

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). 
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Construír, en soporte electrónico, textos moi 

curtos e sinxelos, utilizando con certa 

frecuencia a forma correcta das convencións 

ortográficas básicas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de aspectos da súa 

vida cotiá. 

 

Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos 

e presentacións e transmitir información escrita. 

Amosar curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. 

  

Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a 

súa cultura. 
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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 pode ser incrementada ate o máximo dun punto  da 

seguinte maneira: 

  Fai a tarefa completa (incluíndo  a  ficha de autocorrección) sempre ou case sempre(máis dun 66% 

das  veces) .............1 punto. 

  Fai a tarefa completa (incluíndo a ficha de autocorrección)  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. 
 

Procedemento: 
Será a nota da segunda avaliación, que pode ser incrementada ate o máximo dun punto  da 

seguinte maneira: 

  Fai a tarefa completa (incluíndo  a  ficha de autocorrección) sempre ou case sempre(máis dun 66% 

das  veces) .............1 punto. 

  Fai a tarefa completa (incluíndo a ficha de autocorrección)  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. 

Publicidade Publicación na web do centro. 

 

 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 
Actividades Publicación de tarefas todas as semanas na plataforma de Edixgal. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Alumnado con conectividade: As propostas poden velas en Edixgal e as  
tarefas remítenas a través do correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: Establecerase unha comunicación por 
teléfono e/ou mensaxeria Abalar. 

Materiais e recursos 

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

 

 


