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Estándares de aprendizaxe e Competencias imprescindibles 

 

Nesta primeira sección imos recoller os criterios de avaliación e os criterios de aprendizaxe 

que neste curso se consideran imprescindibles para a consecución dos obxectivos propostos 

na materia de lingua inglesa para este curso. Estes criterios e estándares serven como base 

para o desenvolvemento das diferentes actividades que se realizarán ao longo deste terceiro 

trimestre, adaptando todo isto na medida do posible a situación única que estamos a vivir.  

Compre destacar tamén que ao longo dos dous primeiros trimestres estívose a traballar o 

desenvolvemento das distintas competencias e para conseguir os obxectivos que nos 

propuxemos ao inicio de curso, imos fomentar na materia de lingua inglesa especialmente o 

desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística, tentando que os alumnos 

perdan o medo a empregar esta lingua estranxeira, de xeito que gañen seguridade para que 

despois lles resulte máis doado comunicarse con ela nunha situación real. Isto vai da man 

coa competencia de conciencia e expresións culturais, xa que o que os alumnos están a 

aprender seralles de utilidade para coñecer outras culturas e desenvolver a súa competencia 

comunicativa. Con isto tamén está relacionada a competencia social e cívica, considerada 

como esencial dende o Departamento de Inglés para a formación de membros da sociedade, 

tratando de que os nosos alumnos aprendan uns valores que lles axuden nun futuro a ser 

membros activos, respectuosos e responsables da nosa sociedade, favorecendo o 

desenvolvemento da capacidade empática como algo básico para os nosos alumnos. Deste 

xeito, no colexio fomentamos unha educación inclusiva na que todos son iguais, sen facer 

distincións de sexo, raza, crenzas, nivel social, orientación sexual, etc. 

En relación a competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, o Departamento 

de Lingua Inglesa considera que se trata dunha competencia indispensable para a formación 

dos alumnos, especialmente de cara a súa vida adulta, xa que deben ser capaces de 

propoñerse obxectivos e empregar as ferramentas que teñen a súa disposición para 

conseguilo, polo que sempre se está a motivar aos nenos a que teñan as súas propias ideas e 

traten de mellorar por si mesmos. 

A competencia dixital sempre está presente no proceso de ensinanza-aprendizaxe, xa que 

resulta algo imprescindible para a sociedade do século XXI, pero especialmente na situación 

actual; mediante algunhas das actividades terán que aprender a buscar información e 

empregar os recursos en liña que o profesor lles proporcione. 
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En canto a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 

resultan a máis complicadas de incluír na programación de lingua inglesa, xa que se tratan de 

áreas completamente diferentes, a pesar de todo, si se tentou de traballar ao longo de todo 

o curso en maior ou menor medida, xa que os alumnos aprenderán vocabulario relacionado 

coa tecnoloxía e as ciencias, ferramenta que eles mesmos empregarán. 

Por último, todo o exposto ata agora en relación coas competencias clave que establece a 

LOMCE, pode englobarse na competencia que no Departamento consideramos a máis 

importante: a competencia de aprender a aprender. Ao longo de todo o curso traballamos 

todos os contidos e as competencias fomentando a capacidade dos nosos alumnos de crear 

e desenvolver o seu propio coñecemento, así como a habilidade da resolución de problemas 

que lles poidan xurdir, proporcionándolles ferramentas para a consecución destes 

obxectivos, de xeito que o profesor deixe de ser unha imaxe que impón o seu saber e pase a 

ser unha especie de axudante no proceso de aprendizaxe dos alumnos.
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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. 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. 

PLEB1.1. Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD etc.). 

PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, 
indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, números, prezos, 
horarios, nunha estación ou nuns grandes almacéns). 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os 
puntos principais do texto. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, nun tren). 

B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e da información contida no 
texto para facerse unha idea dos significados probables de palabras e 
expresións que se descoñecen. 

PLEB1.5. 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. 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

PLEB1.6. Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese (por exemplo, 
música, deporte etc.), a condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta e clara. 

PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o esencial e distingue os cambios de 
tema de programas de televisión ou doutro material audiovisual e multimedia 
dentro da súa área de interese (p. e. nos que se entrevista a mozos e mozas 
ou personaxes coñecidos ou coñecidas sobre temas cotiás (por exemplo, o 
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que lles gusta facer no seu tempo libre) ou nos que se informa sobre 
actividades de lecer (teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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. 

PLEB2.1. 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. 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos 
orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., 
fórmulas e linguaxe prefabricado ou expresións memorizadas, ou 
apoiando con xestos o que se quere expresar. 

B2.3. Articular, de maneira polo xeral comprensible pero con evidente 
influencia da primeira ou outras linguas, un repertorio moi limitado de 
patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, 
adaptándoos á función comunicativa que se quere levar a cabo. 

B2.4. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que 
resulten evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, as vacilacións, as 
repeticións e as pausas para organizar, corrixir ou reformular o que se 
quere dicir. 

B2.5. Interactuar de maneira moi básica, utilizando técnicas moi 
simples, lingüísticas ou non verbais (p. e. xestos ou contacto físico) para 
iniciar, manter ou concluír unha breve conversa. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, 
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información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de 
alta frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi 
familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata, a condición de que se 
poida reler o que non se entendeu, que se poida consultar un dicionario 
e conte con apoio visual e contextual. 

letreiros e carteis en rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, 
museos, colexios, e outros servizos e lugares públicos. 

PLEB3.2. Comprende información esencial e localiza información específica en 
material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de 
prezos, anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, programas 
culturais ou de eventos etc. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os 
puntos principais do texto. 

PLEB3.3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais e 
tarxetas) breve e sinxela que trate sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun 
obxecto ou un lugar, a indicación da hora e o lugar dunha cita etc. 

PLEB3.4. Comprende o esencial e os puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e mozos que traten temas que lle sexan 
familiares ou sexan do seu interese (deportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador). 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes principais, a condición de que a imaxe e a acción 
conduzan gran parte do argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.). 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así 

como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos (p. e. 

punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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. 

PLEB4.1. 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.). 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos 
escritos moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi 
usuais para realizar as funcións comunicativas que se perseguen. 
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B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección palabras ou frases curtas que se 
utilizan normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha 
ortografía totalmente normalizada. 

B4.5. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de aula e 
outros materiais de consulta para a elaboración de textos, respectando 
as súas normas de funcionamento. 

PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, 

postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha 

invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata 

(familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e 

fai preguntas relativas a estes temas. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

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. 

PLEB5.5. 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. 

B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha produción oral e escrita adecuada ao contexto, 
respectando as convencións comunicativas máis elementais. 

PLEB5.5. 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. 

B5.3. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto 
(p. e. unha demanda de información, unha orde, ou un ofrecemento) e 
un repertorio limitado dos seus expoñentes máis habituais, así como os 
patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os 
puntos dunha narración esquemática, inicio e peche dunha carta, ou os 
puntos dunha descrición esquemática). 

PLEB5.1. 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 dun 
lugar. 

B5.4. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións cotiás (p. e. pedir nunha tenda un 
produto e preguntar o prezo). 
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estrutura interrogativa para demandar información). 

B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.1. 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 dun 
lugar. 

B5.6. Cumprir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha 
felicitación, un intercambio de información, ou un ofrecemento), 
utilizando un repertorio limitado dos seus expoñentes máis 
frecuentes e de patróns discursivos básicos (p. e. saúdos para inicio 
e despedida para peche en conversas ou en correspondencia, ou 
unha narración esquemática desenvolvida en puntos. 

PLEB5.1. 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 dun 
lugar. 
PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. médica nomeando partes do corpo 
para indicar o que lle doe. 

B5.7. Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. e. 
unha felicitación, un intercambio de información, ou un ofrecemento), 
utilizando un repertorio limitado dos seus expoñentes máis frecuentes 
e de patróns discursivos básicos (p. e. saúdos). 

PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, 
Skype) nas que se establece contacto social (dar as grazas, saudar, 
despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, presentarse, interesarse polo 
estado de alguén, felicitar a alguén), se intercambia información persoal e 
sobre asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se 
pide prestado algo, queda con amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. 
como se chega a un sitio con axuda dun plano). 

B5.8. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 
grupos de palabras con conectores básicos como “e”, entón”, “pero”, 
“porque”), aínda que se sigan cometendo erros básicos de maneira 
sistemática en, p. e., tempos verbais ou na concordancia. 

PLEB5.1. 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 dun 
lugar. 

B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico, tanto oral 
como escrito, de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados cos propios intereses, experiencias e 
necesidades. 

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. médica nomeando partes do corpo 
para indicar o que lle doe. 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións 
reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións cotiás (p. e. pedir nunha tenda un 
produto e preguntar o prezo). 

B5.11. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

PLEB5.5. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a 
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integrada a través de producións audiovisuais ou multimedia e de 
manifestacións artísticas (horarios, hábitos, festividades…). 

través de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións 

artísticas. 

B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e da 
súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, evitando os 
estereotipos. 

PLEB5.5. 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. 

B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou 
na súa contorna máis próxima. 

PLEB5.5. 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. Valorar as linguas como un instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras culturas, que hai diversidade de linguas e 
mostra respecto por todas. 

PLEB5.5. 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. 
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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 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 11 DE 17 CENTRO: CPR AYALA 
CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: LINGUA INGLESA – PRIMEIRA LINGUA 
ESTRANXEIRA 

 

  

 

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. 


