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

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos principais en textos 
orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso 
moi frecuente, articulados con claridade e lentamente e transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas habituais e concretos relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou relativos a 
áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que 
as condicións acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se poida volver
escoitar o devandito ou pedir confirmación e conte con apoio visual ou  cunha clara 
referencia contextual. 

Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

B1.1

Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a 
descrición dun obxecto ou un lugar. 

B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou 
sobre temas moi familiares (un mesmo, a contorna inmediata, persoas, lugares, 
obxectos e actividades, gustos e opinións), nun rexistro neutro ou informal, utilizando 
expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas
con conectores básicos, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa moi clara, sexan 
evidentes as pausas e titubeos e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a 
cooperación da persoa interlocutora para manter a comunicación. 

Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás 
ou do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar información básica sobre si 
mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o 
seu menú preferido, o aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que lle
interese (o seu grupo de música preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa 
opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación comprensible. 

B4.1. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 
compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, utilizando con 
razoable corrección as convencións ortográficas  básicas 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. 

Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais (por exemplo, para 
rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha conta de correo electrónico etc.). 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 
significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades ou celebracións), 
condicións de vida (vivenda, contorna), relacións interpersoais (familiares, de amizade 
ou escolares), comportamento (xestos habituais, uso da voz ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos  
sobre estes a unha comprensión adecuada do texto. 

Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a 
descrición dun obxecto ou dun lugar. 
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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:

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 

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.
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