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

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre
temas  cotiáns  habituais  e  de  necesidade  inmediata,  previamente
traballados,  relativas  ao  ámbito  persoal,  sempre  que  se  fale  con
lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi
sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por
exemplo,  un/unha  mesmo/a,  a  familia,  a  escola,  o  tempo  libre,  ou  a
descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar.

B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, lugar
de  residencia,  familia,  orixe,  gustos,  posesións,  etc.),  utilizando  un
repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e habituais sobre estes
datos.

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si
mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses relativos a temas moi
cotiáns,  en  conversas  moi  básicas  sobre  temas  predicibles,  se  pode
solicitar,  con  preguntas  sinxelas  e  directas,  a  colaboración  da  persoa
interlocutora para entender e facerse entender. 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves,
moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi básicos e relativos a
temas da propia experiencia

SLEB3.3.  Comprende  información  básica  e  sinxela  de  correspondencia
persoal breve na que se fala de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e
intereses referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade

B4.4.  Producir  textos  curtos  a  partir  de  modelos  sinxelos  e  básicos,
cunha finalidade determinada propia da súa idade e do seu nivel escolar,
e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital,
amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto.

SLEB4.4.  Escribe  correspondencia  moi  breve  e  sinxela,  a  partir  dun
modelo,  substituíndo  unha palabra  ou  expresión  por  outra  para  unha
funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.)
tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación
limpa e ordenada.

B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, mediante os expoñentes básicos das devanditas funcións
e os patróns discursivos de uso máis habitual,  e utilizar un repertorio
léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan
traballados en clase previamente

SLEB5.4.  Comprende  e  comunica  o  propósito  solicitado  na  tarefa  ou
ligado  a  situacións  de  necesidade  inmediata  da  aula  (pedir  ou  dar
información  sobre  datos  persoais,  felicitar,  invitar,  etc.)  utilizando
adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios,
moi básicos e traballados previamente
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Probas online.
- Traballos / exercicios prácticos.
- Observación

Instrumentos:
Para o alumnado que non teña superada a segunda avaliación:
- Unha proba final online que abrangue os contidos da materia impartida ata
o 13 de marzo.
- Participación nas actividades e tarefas propostas, a través da Aula Virtual 
ou do correo electrónico.
- Realización dos traballos e exercicios prácticos, que deberán ser entregados
en prazo.

Para o alumnado que ten superada a segunda avaliación:
- Participación nas actividades e tarefas propostas, a través da Aula Virtual 
ou do correo electrónico.
- Realización dos traballos e exercicios prácticos, que deberán ser entregados
en prazo.

Cualificación final

Para o alumno que non superara a segunda avaliación:
Superará a materia:
- Se obtén unha nota maior ou igual a 4’5 na proba final.
- Se obtén unha nota media maior ou igual a 4’5 unha vez valorados todos os
instrumentos de avaliación.

Cálculo  da  cualificación  final:  á  nota  de  4’5  ou  superior  necesaria  para
superar a materia, poderá sumar 2 puntos pola actividade do alumno dende
o inicio do estado de alarma, sen superar nunca os 10 puntos.

Para o alumno que teña superada a segunda avaliación:
- A nota final será a nota da segunda avaliación. Dende o inicio do estado de 
alarma, a actividade do alumno pode sumar ata 2 puntos sobre a nota da 
segunda avaliación, sin superar nunca os 10 puntos.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Haberá unha proba presencial, de ser posible, ou online, en caso contrario, 
que versará sobre os contidos e competencias imprescindibles impartidos 
ata o 13 de marzo.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
- Non procede.



Criterios de cualificación:
- Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
- Non procede.

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

Actividades
Gravacións coas explicacións, exercicios, actividades de repaso e as 
correccións.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A través do correo electrónico e a Aula Virtual.

Materiais e recursos

Ordenador da profesora con conexión a internet e sistema de 
gravación de imaxe e son.
Software ofimática.
Correo electrónico.
Libro de texto.
Recursos didácticos en papel e online.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico e Aula Virtual.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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