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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B5.7 Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

Diferenza saúdos de despedidas e o uso fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse me). 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 
Pregunta e responde de xeito comprensible sobre aspectos persoais moi básicos nome, idade e gustos) e 
da súa contorna (obxectos, espazos e seres vivos). 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de modelos 
de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 

Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad…) 

B5.10 Expresa e identifica o permiso e a prohibición (you cant/can´t) o acordo (That’s right). 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi elemental de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos relacionados coas súas 
experiencias, necesidades e intereses. 

Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

B5.12
Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas interaccións de aula,
ler textos infantís moi sinxelos e escribir con léxico traballado previamente. 

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

Avaliación

Procedementos: A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será
continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto da área. Para 
avaliar teremos en conta o observado na 1ª e 2ª avaliación mediante a 
observación directa e sistemática

Instrumentos:  O principal instrumento e fonte de información do 
proceso de avaliación é a observación directa e sistemática do traballo 
levado a cabo polo alumno ó longo dos dous primeiros trimestres do 
curso.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Observación diaria do traballo realizado polo alumno ó longo dos dous primeiros 
trimestres. 
O traballo realizado neste último trimestre terá  sempre un carácter positivo e 
favorecedor.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: 
Participar de maneira moi simple en intercambios de información moi breves sobre temas 
cercanos. 
Copiar, en papel ou en soporte electrónico, palabras e expresións cotidianas e completar frases 
moi cortas e sinxelas

  Escribir palabras e estruturas feitas a partir  dun modelo

Criterios de cualificación:

Ó longo dos dous primeiros trimestres  comprobarase o logro dos obxectivos propostos mediante
a observación diaria e probas específicas, para que a avaliación sexa continua, podendo 
detectar a tempo as dificultades xerais ou particulares do alumnado. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Realización de actividades  online e fichas .
Contacto semanal cos alumn@s a través do correo electrónico, 
whatsaap ou video conferencia.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de repaso e reforzo dos contidos dados nos dous primeiros
trimestres e ampliación deses contidos. O tipo de actividades cambia 
podendo ser actividades on line, vídeos explicativos, realización de 
fichas colgadas na páxina web...

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todos os alumnos deste grupo contan con conexión a internet polo que o 
contacto foi diario a través do correo elctónico , whatsapp e video 
conferencias.

Materiais e recursos Libro de texto, vídeos explicativos, ordenador, internet, páxinas web...
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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. 
Whatsapp, correo electrónico, video conferencias e a páxina web do
centro.

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
  As actividades realizadas todos os días son subidas a páxina web.
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