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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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 cotiá con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos 
presentes nas situacións comunicativas e conectados cos propios 
intereses e coas propias experiencias, articulados con claridade e 
lentamente, transmitidos de viva voz ou por a través de recursos 
multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de 
textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de 
medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade. 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (contos, cancións e conversas) sobre temas 
familiares ou do seu interese e expresados con claridade e que conten con 
apoio visual. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a información mais importante do 
texto. 

PLEB1.3. 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. 

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

PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper. 
PLEB1.5. Interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando expresións e frases coñecidas e de uso 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos 
(and/or/then). 

PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e 
elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións 
cotiás. 

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. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 
PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, conversas telefónicas ou dramatizacións). 
PLEB2.5. Manifesta interese e respecto polas apartacións do seus 
compañeiros/as. 

B2.3. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas 
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comunicación. diferentes situacións comunicativas. 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

PLEB2.9. Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da 
acentuación e da entoación da lingua estranxeira para a produción de textos 
orais. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis 
importantes en textos escritos sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e de interese para o alumnado, e conte con 
apoio visual en soporte papel ou dixital. 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado 
de apoio visual, acorde a súa idade procedente dos medios de 
comunicación adaptados a súa competencia lingüística. 

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira.  

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

PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de 
comprensión lectora. 

PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e 
títulos que o acompañan, e compróbaas. 

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través 
dos textos escritos. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro, 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. 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral. 

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando 
a estrutura gramatical coñecida.  

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en 
clase como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un 
obxecto, que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado 
lugar. 

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

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia 
e con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de 
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relación interpersoal (invitacións, notas e avisos). 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas etc. 

PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita de forma 

correcta en situacións variadas atendendo á súa corrección ortográfica. 

B4.4. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades preelaboradas polo persoal docente. 

PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das 

demais (nome, apelido, idade...).  

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital 

falando de si mesmo/a e da súa contorna inmediata. 

PLEB4.7. Produce textos escritos significativos, en  soporte papel ou dixital, de 

forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para 
unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 
lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos 
propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

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

PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu contorno máis 
inmediato en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de 
aprendizaxe cotiás en distintos contextos. 

B5.5. Expresar nocións básicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta e 
prezo. 

PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, 
prezos, vestimentas… 

B5.6. Expresar e identificar localización de persoas, de obxectos e de 
lugares. 

PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización 
(obxectos, espazos, seres vivos …). 

B5.7. Solicitar e comprender o permiso, o acordo, a información, a 
preferencia, a axuda ou o desexo, a capacidade entre outras. 

PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o 
acordo, a preferencia, desexo ou a capacidade. 
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B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 
asociados. 

PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que 
achegan información. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. 
enlazar frases sinxelas con conectores básicos como and, or, then). 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións 
habituais. 

B5.11. Mostrar un control sobre un conxunto de estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio 
memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións 
habituais. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para 
participar nas interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente. 

B5.13. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada a través de producións audiovisuais ou multimedia e de 
manifestacións artísticas (horarios, hábitos, festividades…) 

PLEB5.12. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece 
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a 
través de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións 
artísticas. 

B5.14. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias, intereses e próximos á súa idade. 

PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para 
participar nas interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Seguindo as indicacións da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, a 

avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das 

actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter 

diagnóstico e formativo para valorar os avances realizados e os retrasos 

que se puideron producir. Considérase que deberá ser igualmente 

continua e de carácter individual especialmente nesta situación tan 

delicada como a que se está a vivir dende a suspensión das clases 

presenciais. Polo tanto, os procedementos serán principalmente a 

observación do progreso dos alumnos, a análise da súa mellora, o 

intercambio de dúbidas e cuestións a través do correo electrónico, e 

realización do traballo semanal e de probas específicas. 

Instrumentos:  

Os instrumentos de avaliación serán as tarefas semanais cumprindo cos 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.  

 As tarefas semanais subiranse a páxina web do colexio accesible a 

todo o mundo e en formato PDF para poder abrilas dende calquera 

dispositivo dixital. 

 Propoñerase tamén a realización dunha proba escrita durante a 

volta as aulas neste terceiro trimestre, sempre que a situación 

sanitaria o permita, para aqueles alumnos coa materia suspensa e 

que non poidan entregar ou simplemente non entreguen as tarefas 

semanais. 

 

Aos alumnos que teñan a materia aprobada se lles pedirá en determinados 

momentos do trimestre a entrega de todos ou dunha selección dos 

exercicios de diferentes semanas. Seleccionaranse aqueles exercicios que 

o profesor considere que lles serán de máis utilidade no seu 
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desenvolvemento como estudantes e que lles servirán para mellorar de 

cara ao próximo curso. 

Criterios de avaliación e cualificación para alumnos coa materia 

suspensa: 

Considérase imprescindible a entrega do traballo dentro dos prazos 

indicados. Estes prazos serán 14 días naturais para a entrega das tarefas 

semanais. 

 

No caso de que non se entregue nada ou todo o que se entregue estea 

mal, a materia quedará suspensa e o alumno terá que recuperar a materia 

nunha proba presencial en xuño se as circunstancias o permiten e 

seguindo sempre as indicacións da Consellería de Educación da Xunta de 

Galicia. 

 

Prestarase especial atención ás respostas dos alumnos, buscando que na 

súa maior parte sexan correctas xa que, dada a situación, poden empregar 

moitos máis recursos que estando na aula ou realizando un exame. Para 

realizar o traballo poderán empregar o libro de texto, as fotocopias que se 

lles puidesen entregar na aula, o caderno cos exercicios feitos e corrixidos, 

dicionarios, internet, ou calquera outro recurso que o alumno e as familias 

teñan a súa disposición. 

 

A nota do traballo dos alumnos que recuperen a materia, calcularase 

tendo en conta o excepcional das circunstancias para que non supoña un 

agravio comparativo cos seus compañeiros que obtiveron a nota facendo 

probas escritas presenciais. Terase en conta para facer o redondeo da nota 

a predisposición e o interese polo traballo. 

 

Criterios de avaliación e cualificación para alumnos coa materia 

aprobada: 
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Considérase imprescindible a entrega do traballo dentro dos prazos 

indicados. Estes prazos serán 14 días naturais para a entregadas tarefas 

semanais. 

 

Prestarase especial atención ás respostas dos alumnos, buscando que na 

súa maior parte sexan correctas xa que, dada situación, poden empregar 

moitos máis recursos que estando na aula ou realizando un exame. Para 

realizar o traballo poderán empregar o libro de texto, as fotocopias que se 

lles puidesen entregar na aula, o caderno cos exercicios feitos e corrixidos, 

dicionarios, internet, ou calquera outro recurso que o alumno e as familias 

teñan a súa disposición. 

 

O traballo entregado polos alumnos aprobados empregarase para subir a 

nota media ata un máximo de 1 punto, sempre que se entregue todo e 

estea correcto. 

 

De calquera maneira compre destacar que, seguindo as indicacións da 

Consellería de Educación, o traballo realizado polos alumnos que teñan a 

materia aprobada só será tido en conta positivamente e que nunca se 

penalizará a non entrega ou a incorrección do traballo.  

Cualificación final 

A cualificación final calcularase facendo a media das cualificacións obtidas 

na primeira e na segunda avaliación pero sempre tendo en conta que a 

materia de lingua inglesa é de avaliación continua. 

 

Para aqueles alumnos que tiñan a materia suspensa, empregaranse as 

notas obtidas nas recuperacións feitas neste terceiro trimestre e farase 

media coas anteriores no caso de telas aprobadas. A nota do traballo dos 

alumnos que recuperen a materia, calcularase tendo en conta o 

excepcional das circunstancias para que non supoña un agravio 

comparativo cos seus compañeiros que obtiveron a nota facendo probas 

escritas presenciais. 
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Para os alumnos que tiñan a materia aprobada, a nota final calcularase coa 

media das dúas primeiras avaliacións tendo en conta que inglés é unha 

materia de avaliación continua e poderán subir esa media co traballo 

seleccionado, pero nunca baixala. Estes alumnos que teñan as avaliacións 

aprobadas poderán subir a media ata nun punto.   
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Nun primeiro momento, durante as primeiras semanas do estado de 

alarma, mandáronse actividades de repaso e reforzo de todo o 

estudado nos trimestres anteriores tal e como indicou a Consellería de 

Educación da Xunta de Galicia, e seguindo esas mesmas indicacións 

consideraranse como non avaliables. Unha vez que cambiaron as 

directrices e a Consellería nos deu estas indicacións para comezar a 

avaliar, empezouse a traballar de maneira progresiva, comezando polo 

primeiro tema e continuando cos seguintes en orde. 

 

O tipo de actividades que se están a mandar son esencialmente 

actividades de repaso e reforzo co fin de que os alumnos podan ir 

mellorando e afianzando coñecementos e competencias de cara a 

cursos vindeiros. En contadas ocasións poderanse mandar actividades 

de ampliación sempre que se considere que o alumnado está 

capacitado para levalas a cabo grazas aos coñecementos e 

competencias que foi desenvolvendo ao longo de toda a súa vida 

académica ou de maneira transversal ou interdisciplinar con outras 

materias. No caso de que algunha actividade sexa de ampliación, será 

sempre relacionada con vocabulario, non con contidos gramaticais 

novos xa que se considera que estes requiren dunha explicación e 

traballo presencial dos alumnos e do profesor en conxunto. 

 

Estase tentando que as actividades se poidan realizar simplemente co 

traballo que se envíe e os recursos dispoñibles sen necesidade de 

acudir ao libro de texto, xa que é posible que algún alumno non o teña 

onde se atopa. Tamén se busca que algunhas das actividades sexan 

máis dinámicas e interactivas para facer máis ameno o traballo nesta 

situación tan excepcional. Co conxunto de actividades propostas 
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búscase o desenvolvemento das diferentes competencias do currículo 

dun ou doutro xeito: competencia lingüística, matemática e básica en 

ciencia e tecnoloxía, dixital, aprender a aprender, social e cívica, 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor e conciencia e expresións 

culturais.    

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o traballo semanal estase a colgar na páxina web do colexio que 

está dispoñible para todo o mundo sen necesidade de rexistrarse. Este 

traballo estase a subir en formato PDF para que poida ser accesible sen 

erros dende calquera computadora, tableta ou mesmo teléfono 

intelixente.  

 

O correo electrónico, tanto do centro como o dos diferentes 

profesores, tamén está a ser unha ferramenta fundamental na 

comunicación coas familias; isto, xunto coa plataforma de abalar e as 

chamadas telefónicas están sendo as vías de comunicación con todo o 

alumnado.  

 

Por outra banda, para aqueles alumnos que non dispoñan de medios 

tecnolóxicos na casa (ordenador, tableta, impresora, etc.) estase a 

traballar en coordinación con diferentes organizacións, como o 

Concello de Narón, que lles facilitan o acceso ao traballo semanal as 

familias. Para darlles a facilidade de entregar o traballo poderán facelo 

mediante o envío de fotos, documentos word ou PDF, etc.,  ao correo 

electrónico de cada profesor. Por isto, os prazos de entrega están 

fixados tendo en conta o tempo que tardan en recibir o traballo a 

través destas organizacións. Tentarase flexibilizar os prazos de entrega 

na medida do posible para aqueles alumnos que teñan problemas de 

conectividade ou outro tipo de necesidades ou circunstancias especiais. 

 

Xa por último, aqueles alumnos suspensos que non podan entregar ou 

simplemente non entreguen o traballo de ningunha das maneiras, 
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poderán facer unha proba presencial se a situación sanitaria o permite 

e seguindo as indicacións da Consellería. 

Materiais e recursos 

O traballo semanal, o student’s book, o activity book, as fotocopias 

entregadas na clase, material proporcionado pola editorial, o caderno 

de exercicios con eles corrixidos, internet, dicionarios… Estáselles 

tamén a facilitar recursos e ligazóns de interese e utilidade para os 

diferentes exercicios.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Para informar ás familias dos cambios que se ían producir no proceso 

de avaliación para o terceiro trimestre debido as novas indicacións da 

Consellería de Educación, publicouse na páxina web do colexio un 

aviso sobre a materia no que se recollían unhas indicacións xerais para 

a avaliación do alumnado coa materia suspensa, solicitándolles que se 

puxesen en contacto coa profesora por correo electrónico para poder 

darlles as indicacións específicas para cada alumno. Ademais, estase a 

traballar diariamente coa plataforma abalar, o correo electrónico da 

Xunta e mediante vía telefónica, especialmente nos casos nos que se 

carecía dunha comunicación fluída.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


