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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

Comprender  preguntas  e  informacións  relativas  á  información  persoal
moi  básica  (nome,  idade,  gustos  …),  sinxelas,  así  como  instrucións  e
peticións elementais relativas ao comportamento na aula.

Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas familiares
acompañados de imaxes que os ilustran con claridade.

Facer  hipóteses  sobre  o  posible  sentido  dun  texto  apoiándose  en
elementos paraverbais moi evidentes e en situacións de comunicación
moi familiares.

Comprende  preguntas  moi  básicas  sobre  si  mesmo/a  (nome,  idade,
gustos...) e a información igualmente básica sobre outras persoas.

Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos Sigue instrucións  e  comprende peticións  relativas  á  vida  escolar  máis
básica (abrir/pechar o libro, sentar, dar un lapis…).

Participar de maneira simple e comprensible en conversas que requiran
un intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata
ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non
sexa moi clara e poida provocar malos entendidos.

Pregunta  e  responde  para  dar/obter  información  en  conversas  moi
sinxelas e elementais (nome, idade, cor favoritas ou gustos). 

 Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos. Amosa unha actitude de escoita atenta.

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

Comprende  palabras  e  frases  moi  sinxelas  escritas,  relacionadas  cos
temas traballados.
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redundante en soporte papel ou dixital. 

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.

Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá

Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social.

Obter  e  dar  información  básica  persoal,  sobre  a  súa  contorna  máis
inmediata e na situación de comunicación propia da aula.

Participa voluntariamente nas actividades de aula e amosa curiosidade
pola lingua e por coñecer aspectos socioculturais dos países onde se fala.

Mostrar  un  control  limitado  dun  conxunto  de  estruturas  gramaticais
sinxelas  e  de  modelos  de  oracións  e  frases  dentro  dun  repertorio
memorizado.

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo,
desenvolverse nas interaccións de aula.

O resto de mínimos esixibles na programación de principio de curso, non serán tidos en conta debido á situación de flexibilización desta.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Avaliarase tendo en conta o traballo rendemento e actitude
dos dous primeiros trimestres do curso. O terceiro trimestre será tido en 
conta sempre positivamente e nunca para baixar a calificación anterior

Instrumentos: Para avaliar o terceiro trimestre e obter a calificacón final do 
curso, empregaranse datos obtidos das titorías sobre os materiais enviados 
ás familias na materia de lingua inglesa. Tamén se terán en conta o interese 
e participacion nas videochamadas ou actividades requeridas.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificacón de final de curso obterase facendo unha media dos 2 
primeiros trimestres, e tendo en conta o terceiro, segundo a implicación 
sempre se fará a media estimada cara a alza.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Non hai ningún alumno/a nesta situación.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Materiais e recursos
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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