
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 
de uso máis básico, recoñecendo o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña 
que repetir varias veces para se facer entender. 
B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de 
puntuación, con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 
 

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de 
patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos 
respectivos. 
B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou 
frases que descoñece a partir das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece. 
 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), 
e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais 
como hábitos, horarios, etc. 

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, etc.) e 
temas con que está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas 
de aula. 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos 
persoais ou educativos (información básica de carácter persoal, solicitudes de 
enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, etc.) e 
temas con que está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas 
de aula. 

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, etc.) e temas con 
que está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de aula. 

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe. 
B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en 
situacións moi habituais relacionadas coa xestión e transaccións moi sinxelas 
relativas a necesidades inmediatas, nas que pide e dá información sobre 
lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns para a 
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estruturados, utilizando fórmulas moi básicas relativas a saúdos, 
despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando para 
entender e facerse entender. 
B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e 
sobre accións e nocións (horarios, datas e cantidades) moi habituais da 
vida diaria, usando un repertorio básico de palabras e frases moi 
simples memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 
 

súa idade e o seu nivel escolar. 
SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, e 
reacciona adecuadamente para establecer contacto social elemental, 
intercambiar información moi básica, manifestar os seus gustos, facer 
invitacións e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha actividade, pedir ou 
ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar indicacións moi básicas para ir a un 
lugar. 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a 
outras informacións visuais, aos coñecementos previos sobre o tema ou 
sobre a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas 
que coñece), identificando a información máis importante e deducindo 
o significado de palabras e expresións non coñecidas. 
 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades 
cotiás e de necesidade inmediata. 
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. 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións 

e enunciados traballados previamente, para transmitir información ou con 

intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. B4.3. 

Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de necesidade 

inmediata. 

 

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A 3ª avaliación non poderá ser cualificada como estaba previsto pero si se 
terá en conta na nota final en positivo a aqueles alumnos que participan 
nas videoconferencias e fan as tarefas que se lles encomendan. 
Subiráselles a nota en función dos resultados das tarefas, o esmero que 
poñan na súa realización e o avance e aprendizaxe que demostren. Terase 
tamén en conta que as entreguen nos prazos previstos. 

Instrumentos: 
Aviso das tarefas que teñen que facer e das probas de recuperación 
através de edixgal. 
Entregarán tarefas e probas escritas através do correo electrónico. 
Farán probas orais através de webex. 
As probas, tanto escritas coma orais, faranas só os alumnos que estaban 
suspensos. Son probas de recuperación.  

Cualificación final 

Indícase o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Farase a media entre a 1ª e 2ª avaliación. Como é avaliación continua, caso 
de non chegar a un 5 a media, terase en conta especialmente a nota da 2ª 
avaliación, se esta estivese aprobada, o alumno aproba a materia. Se non 
chega ó aprobado, faránselle probas (orais e escritas sobre o dado nas 
avaliacións presenciais) para darlle a oportunidade de recuperar. Se o 
alumno non colabora e non se presenta a estas probas ou o resultado é 
deficiente, suspende e a súa nota será a media da 1ª e 2ª avaliación.  
Se o alumno participa nas videoconferencias e entrega as tarefas que se lle 
piden, isto teráselle en conta na nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Faránselle exames como estaba previsto na programación de principio de 
curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnos coa materia pendente 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non procede 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Fanse actividades de repaso, reforzo e algún exercicio de ampliación 
que se considera necesario. Están enfocadas, sobre todo, á 
recuperación da materia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Aviso das tarefas que teñen que facer através de Edixgal 
Entregarán tarefas escritas através do correo electrónico. A profesora 
devólvellelas corrixidas e explicados os erros. Tamén serve para 
comunicar calquera dúbida, é dicir, actúa como canle de comunicación 
profesor-alumno. Isto tamén se pode facer por Edixgal. 
Danse clases através de webex no seu horario habitual. 
 

Materiais e recursos 

Posúen fotocopias das avaliacións anteriores para repasar. 
Traballan con linguasnet (exercicios autocorrixibles), duolingo, 
Gramática ativa 1 (libro electrónico co que estamos traballando 
cuestións básicas, ten moitos exercicios para practicar). Nas 
videoconferencias practicamos tamén a lingua oral. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través do titor,  de Edixgal, de email ou de webex.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


