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

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos orais moi 
breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso moi frecuente e 
conectados cos propios intereses e coas propias experiencias do alumnado, articulados
con claridade e transmitidos de viva voz ou por soportes multimedia que non 
distorsionen a mensaxe. 

Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, con estruturas 
coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa idade, procedentes de medios audiovisuais 
ou da Internet. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos nos 
diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que traten sobre 
temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet. 

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de comunicación
que requiran un intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata 
ou temas do seu interese cunha pronuncia axeitada e empregando as convencións 
propias do proceso comunicativo. 

Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, 
dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia. 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

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. 

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, utilizando 
con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da 
súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, experiencias e actividades 
na aula, traballados previamente de forma oral. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de 
textos escritos. 

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). 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou simuladas
en contextos menos dirixidos. 

Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe en distintos 
contextos. 

B5.5. Expresarse en tempo presente , afirmativa e negativa, 1ª e 3ª persoa… 
Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a afirmación e a 
negación… 

B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar frases 
sinxelas con conectores (and, or, then but), pero adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 

Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, así como as instrucións dentro e 
fóra da aula 
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B5.13. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 

Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e 
persoa, e usa correctamente os nexos básicos. 

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:
  Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto.

Recoñecer os significados máis comúns asociados ás  estruturas sintácticas básicas propias da 
comunicación oral.

Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia.

Participar de maneira simple e comprensible en conversacións moi breves.

Manexar estruturas sintácticas básicas.

Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos moi breves e sinxelos.

Elaborar, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e sinxelos.

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 traballos, fichas  e actividades online.
Contacto semanal cos alumn@s a través de correo electrónico, 
whatsaap o 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 
actividades na libreta, fichas...

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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:


