
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

 
1º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender correctamente  expresións  orais sobre as rutinas da aula, saúdos, 
despedidas... 

Comprende correctamente  expresións  orais sobre as rutinas da aula, saúdos, 
despedidas... 

Utilizar correctamente o vocabulario traballado Utiliza correctamente o vocabulario traballado 

Participar activamente nas cancións e xogos lingüísticos. Participa activamente nas cancións e xogos lingüísticos. 

Responder oralmente preguntas básicas  É quen de responder oralmente preguntas básicas 

Recoñecer diferentes accións para a realización das actividades escritas e orais 
(trace, draw, circle, match, stan up, sit down, take out your book…) 

Recoñece diferentes accións para a realización das actividades escritas (trace, 
draw, circle, match…) 

Amosar interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral. Amosa interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral. 

 
 
 

 

2º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Utilizar correctamente expresións orais sobre as rutinas da aula, saúdos, 
despedidas...  

Utiliza correctamente expresións orais sobre as rutinas da aula, saúdos, 
despedidas... 

Amosar interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral. Amosa interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral.  

Tomar contacto co alfabeto inglés e a súa pronunciación como enfiada. É quen de dicir o alfabeto en lingua galega 

Participar activamente nas cancións e xogos lingüísticos.  Participa activamente nas cancións e xogos lingüísticos.  

Participar en interaccións orais sinxelas de pregunta - resposta. Participa en interaccións orais sinxelas de pregunta - resposta. 

Recoñecer diferentes accións para a realización das actividades escritas (trace, 
draw, circle, match…) 

Recoñece diferentes accións para a realización das actividades escritas (trace, draw, 
circle, match…) 

Empregar correctamente o vocabulario traballado. Emprega correctamente o vocabulario traballado 

Construír frases simples cas estruturas traballadas. Constrúe frases simples cas estruturas traballadas 
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3º Ed. Primaria 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar correctamente expresións gramaticais de xeito oral.  Utiliza correctamente expresións gramaticais de xeito oral.  

Amosar interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral. Interésase por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral. 

Coñecer o alfabeto inglés para deletrear palabras sinxelas. Coñece o alfabeto inglés para deletrear palabras sinxelas. 

Participar activa e construtivamente nas actividades propostas e nas 
aportación aos grupos de traballo. 

Participa activa e construtivamente nas actividades propostas e nas aportación aos 
grupos de traballo. 

Ler frases sinxelas cunha fluidez adecuada á idade. Le frases sinxelas cunha fluidez adecuada á idade. 

Adquirir paulatinamente una adecuada pronunciación. Adquire paulatinamente una adecuada pronunciación. 

Construír frases curtas co vocabulario e as estruturas gramaticais traballadas. Constrúe frases curtas co vocabulario e as estruturas gramaticais traballadas. 

Empregar correctamente o vocabulario e as estruturas gramaticais 
traballadas. 

Emprega correctamente o vocabulario e as estruturas gramaticais traballadas. 

 
 
 

 

4º Ed. Primaria 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Empregar correctamente expresións gramaticais de xeito oral e escrito Emprega correctamente expresións gramaticais de xeito oral e escrito. 

Amosar interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral. Amosa interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral. 

Coñecer o alfabeto inglés e deletrear palabras do vocabulario. Coñece o alfabeto inglés e é quen de deletrear palabras do vocabulario. 

Participar activa e construtivamente nas actividades propostas e nas 
aportación aos grupos de traballo. 

Participa activa e construtivamente nas actividades propostas e nas aportación aos 
grupos de traballo. 

Ler con fluidez textos curtos. É quen de ler con fluidez textos curtos. 

Adquirir paulatinamente unha adecuada pronunciación. Adquire paulatinamente unha adecuada pronunciación. 

Construír pequenos textos acumulando frases simples. Constrúe pequenos textos acumulando frases simples. 

Empregar correctamente o vocabulario e as estruturas gramaticais traballadas Emprega correctamente o vocabulario e as estruturas gramaticais traballadas. 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 5 CENTRO:CPR QUIÑONES DE LEÓN 
CURSO:2019/20 

MATERIA:LINGUA INGLESA 
 

  

 

 

5º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Utilizar correctamente  expresións gramaticais de xeito oral e escrito. Utiliza correctamente  expresións gramaticais de xeito oral e escrito. 

Deletrear palabras do vocabulario, de xeito cada vez máis fluído. É quen de deletrear palabras do vocabulario, de xeito cada vez máis fluído. 

Ler con fluidez diferentes tipos de textos curtos. É quen  de ler con fluidez diferentes tipos de textos curtos. 

Elaborar pequenos textos utilizando as estruturas gramaticais coñecidas. Elabora pequenos textos utilizando as estruturas gramaticais coñecidas. 

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 sobre temas habituais  concretos relacionados coas 
propias experiencias, necesidades e intereses. 

Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, indicacións ou 
outro tipo de información (por exemplo, números, prezos, horarios) 

Coñecer e aplicar estruturas básicas para a comprensión do sentido xeral e da 
información mais importante do texto. 

Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións xa traballadas en 
textos orais que conten con apoio visual ( en papel ou dixital). 

Amosar interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral, nas súas 
interaccións espontáneas na aula. 

Amosa interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral, nas súas 
interaccións espontáneas na aula. 

  

6º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Utilizar correctamente expresións gramaticais de xeito oral e escrito. 1. Utiliza correctamente  expresións gramaticais de xeito oral e escrito. 

2. Deletrear palabras do vocabulario, de xeito cada vez máis fluído. 2. É quen de deletrear palabras do vocabulario, de xeito cada vez máis fluído. 

3. Ler con fluidez diferentes tipos de textos curtos. 3. É quen  de ler con fluidez diferentes tipos de textos curtos. 

4. Elaborar pequenos textos utilizando as estruturas gramaticais coñecidas. 4. Elabora pequenos textos utilizando as estruturas gramaticais coñecidas. 

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

5.  Comprende información esencial e localiza información específica en material 
informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, 
listas de prezos, anuncios, ,etc. 

6. Interactuar de maneira moi básica, utilizando técnicas moi simples, lingüísticas 
ou non verbais para iniciar, manter ou concluír unha breve conversa. 

6. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas 
cotiás ou do seu interese 

7. Amosar interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral, nas súas 
interaccións espontáneas na aula. 

8. Amosa interese por utilizar a lingua inglesa, tanto escrita como oral, nas súas 
interaccións espontáneas na aula. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: durante a fase non presencial, a avaliación terá carácter 
sumativo, procurando beneficiar ao alumnado, e tendo en conta as súas 
circunstancias. 
Actividades individualizadas para reforzar conceptos non adquiridos en 
avaliacións anteriores, se procede. 

Instrumentos: 

 Seguimento da avaliación continua do alumnado. 

 Observación do seu traballo. 

 Análise das súas producións. 

Cualificación final 

Teranse en conta as notas dos dous primeiros trimestres sumando como 
máximo un punto unha vez valorado o traballo realizado na fase non 
presencial. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

De atención á diversidade, de profundización e reforzo, de repaso, 
interactivas e de carácter lúdico; na medida do posible globalizadas e 
interdisciplinares, co obxectivo de asentar as bases das competencias por 
parte do alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Transmisión das actividades ao alumnado a través da páxina web do 
colexio, plataformas online para aquel alumnado que dispoña dos recursos 
dixitais necesarios, aplicacións didácticas de creación de xogos, ligazóns de 
almacenamento na nube, vídeos didácticos, emprego de núcleos 
motivadores globalizados. 
Ao alumnado que non dispoña de conectividade, se lle facilitarán os 
recursos doutro xeito: material fotocopiable, correo ordinario, etc. 

Materiais e recursos 
Material fotocopiable, recursos web, elaboración de proxectos propios, 
recursos online. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Toda a información proporcionarase a través da páxina web do centro, dos 
correos dos profesores de área e dos titores e a aplicación Abalar, así como 
conversacións telefónicas/videoconferencias e outras formas de contacto 
para casos puntuais. 

Publicidade  Publicación na web do centro. 


