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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender cuestións básicas e sinxelas 
Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais 
 

Comprender diálogos e expresións cotiás. 
Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas  
 

Responder cuestións sobre si mesmo e sobre actividades cotiás. 

Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre 

actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en situacións de comunicación significativas para a 

súa idade e o seu nivel escolar. 
                                         

Facerse entender en situacións relacionadas con necesidades 
básicas. 

Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais relacionadas con 

necesidades inmediatas nas que pide e se dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades 

e actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar..  

Presentarse e falar sobre gustos. 

Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 

intereses relativos a temas moi cotiáns. 
 

Comprender textos sinxelos 
Comprende con fluidez textos 
 

Elaborar textos sinxelos 
Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 

para transmitir información, ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

Comprender as realización das tarefas propostas. 
Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa 
 

Usar o léxico estudiado ao longo do curso.  

 

utiliza un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa 
 

 

 

 



 
 

  
  

 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Fichas de traballo enviadas a través da plataforma google drive, vía 
email ou a través de whatsApp.  

Instrumentos: 
Cada ficha é devolta polo alumnado e queda rexistrada no caderno do 
profesorado. 

Cualificación 
final 

Dadas as circunstancias excepcionais deste curso valorarase o esforzo e 

a continuidade na realización das tarefas, a comprensión das instrucións 

para a súa realización e organización, a autonomía naquelas de 

autocorrección e a corrección lingüística, a súa coherencia e cohesión na 

realización destas.  

Para a obtención da nota final ordinaria terase en conta o seguinte:  

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 

sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 

fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda. 

Poderase incrementar a nota en 1,5 puntos do seguinte xeito: 

 Entrega de tarefas completas 50% 

 Comprensión das instrucións para a súa realización e 

organización,  autonomía na corrección lingüística 25% 

 Puntualidade nas entregas 25% 

Entenderase a materia como superada cando a nota sexa igual ou 
superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Será unha proba, presencial, sempre que sexa posible, dos contidos, 
criterios e estándares da primeira e da segunda avaliación.. 

  



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Fichas de traballo a través de google drive, vía email ou whattsapp  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Colgo a través do Google DRIVE as actividades programadas para os 
días de clases da semana coas indicacións pertinentes para efectuar o 
traballo. 

Cando remata o prazo de realización de tarefas subirei outras 
actividades. Sempre os luns, cunha periodicidade semanal.  

A pesares de estar na casa, é importante que sigan traballando. 

O alumnado desenvolve as actividades, ou ben no seu caderno ou en 
word, e para a corrección de ditos exercicios poden mandarme 
fotografías, por correo electrónico ou compartilos no DRIVE e desta 
maneira tamén poderán preguntar as dúbidas que teñan. 
As correccións fanse a través do correo ou colgo no DRIVE o exercicio 
resolto desde que remata o prazo de entrega.  
O seguimento das tarefas faise semanalmente. Anoto, no meu caderno 
de notas habitual, se se entregan as tarefas, se o fan no prazo dado, se 
se retrasan, etc. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, ordenador, teléfono móbil, aplicacións informáticas, 
escáner... 
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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender cuestións básicas e sinxelas 
Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais 
 

Comprender diálogos e expresións cotiás. 
Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas  
 

Usar formas de cortesía relativas a saúdos, dspedidas, 
presentacións... 

Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, despedidas, 

agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender, e fai e responde 

intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social diaria e 

do tempo libre, en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 

                                         

Facerse entender en situacións relacionadas con necesidades 
básicas. 

Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais relacionadas con 

necesidades inmediatas nas que pide e se dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades 

e actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar..  

Presentarse e falar sobre gustos. 

Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 

intereses relativos a temas moi cotiáns. 
 

Comprender textos sinxelos 
Comprende con fluidez textos de interese. 
 

Elaborar textos sinxelos 
Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 

para transmitir información, ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

Comprender as realización das tarefas propostas. 
Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa 
 

Usar o léxico estudiado ao longo do curso.  

 

utiliza un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa 
 

Escribir correctamente e con boa presentación correspondencia breve. 

Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou expresión 

por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto de forma 

manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

 

 



 
 

 

 

 

 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Fichas de traballo enviadas a través da plataforma google drive, vía email 
ou a través de whatsApp.  

Instrumentos: 
Cada ficha é devolta polo alumnado e queda rexistrada no caderno do 
profesorado. 

Cualificación 
final 

Dadas as circunstancias excepcionais deste curso valorarase o esforzo e 

a continuidade na realización das tarefas, a comprensión das instrucións 

para a súa realización e organización, a autonomía naquelas de 

autocorrección e a corrección lingüística, a súa coherencia e cohesión na 

realización destas.  

Para a obtención da nota final ordinaria terase en conta o seguinte:  

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 

sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 

fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda. 

Poderase incrementar a nota en 1,5 puntos do seguinte xeito: 

 Entrega de tarefas completas 50% 

 Comprensión das instrucións para a súa realización e 

organización,  autonomía na corrección lingüística 25% 

 Puntualidade nas entregas 25% 

Entenderase a materia como superada cando a nota sexa igual ou 
superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Será unha proba, presencial, sempre que sexa posible, dos contidos, 
criterios e estándares da primeira e da segunda avaliación.. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Nos traballos que deben entregar , teranse en conta as normas de 
presentación dos textos escritos: gramaticais, ortográficas e tipográficas.  
 
 

Criterios de cualificación: 
A nota será calculada a partir do traballo realizado e terá unha valoración 
de 1 a 10.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Dadas as circunstancias, entregarase unha ficha de recuperación con 
tarefas e exercicios que se consideren factibles, pertinentes e 
acomodados á materia estudiada de maneira presencial.  

  



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Fichas de traballo a través de google drive, vía email ou whattsapp  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Colgo a través do Google DRIVE as actividades programadas para os 
días de clases da semana coas indicacións pertinentes para efectuar o 
traballo. 

Cando remata o prazo de realización de tarefas subirei outras 
actividades. Sempre os luns, cunha periodicidade semanal.  

A pesares de estar na casa, é importante que sigan traballando. 

O alumnado desenvolve as actividades, ou ben no seu caderno ou en 
word, e para a corrección de ditos exercicios poden mandarme 
fotografías, por correo electrónico ou compartilos no DRIVE e desta 
maneira tamén poderán preguntar as dúbidas que teñan. 
As correccións fanse a través do correo ou colgo no DRIVE o exercicio 
resolto desde que remata o prazo de entrega.  
O seguimento das tarefas faise semanalmente. Anoto, no meu caderno 
de notas habitual, se se entregan as tarefas, se o fan no prazo dado, se 
se retrasan, etc. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, ordenador, teléfono móbil, aplicacións informáticas, 
escáner... 
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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender comunicacións básicas e sinxelas 

Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e clara, sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado.  
 

Comprender diálogos e expresións cotiás. 

Comprende, nunha conversa formal ou informal, descricións, narracións e opinións formulados en termos 

sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese, cando se 

lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular 

o dito. 
 

Usar formas de cortesía relativas a presentacións, saúdos, 
dspedidas,... 

Fai presentacións breves, seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais ou 

relacionados con aspectos básicos dos seus estudos, e responde a preguntas breves e sinxelas. 
                                         

Facerse entender en situacións relacionadas con necesidades 
básicas. 

Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos moi breves en calquera soporte e sobre temas 

xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen 

gran parte da mensaxe. 

Comprender textos sinxelos 
Comprende con fluidez textos de interese. 
 

Elaborar textos sinxelos 
Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 

para transmitir información, ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

Comprender as realización das tarefas propostas. 
Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa 
 

Usar o léxico estudiado ao longo do curso.  

 

utiliza un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa 
 

Escribir correctamente e con boa presentación correspondencia breve. 

Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou expresión 

por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto de forma 

manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

 

 



 
 

  
  

 

 

 

 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Fichas de traballo enviadas a través da plataforma google drive, vía email 
ou a través de whatsApp.  

Instrumentos: 
Cada ficha é devolta polo alumnado e queda rexistrada no caderno do 
profesorado. 

Cualificación 
final 

Dadas as circunstancias excepcionais deste curso valorarase o esforzo e 

a continuidade na realización das tarefas, a comprensión das instrucións 

para a súa realización e organización, a autonomía naquelas de 

autocorrección e a corrección lingüística, a súa coherencia e cohesión na 

realización destas.  

Para a obtención da nota final ordinaria terase en conta o seguinte:  

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 

sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 

fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda. 

Poderase incrementar a nota en 1,5 puntos do seguinte xeito: 

 Entrega de tarefas completas 50% 

 Comprensión das instrucións para a súa realización e organización,  

autonomía na corrección lingüística 25% 

 Puntualidade nas entregas 25% 

Entenderase a materia como superada cando a nota sexa igual ou 
superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Será unha proba, presencial, sempre que sexa posible, dos contidos, 
criterios e estándares da primeira e da segunda avaliación.. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Nos traballos que deben entregar , teranse en conta as normas de 
presentación dos textos escritos: gramaticais, ortográficas e tipográficas.  
 
 

Criterios de cualificación: 
A nota será calculada a partir do traballo realizado e terá unha valoración 
de 1 a 10.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Dadas as circunstancias, entregarase unha ficha de recuperación con 
tarefas e exercicios que se consideren factibles, pertinentes e 
acomodados á materia estudiada de maneira presencial.  

  



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Fichas de traballo a través de google drive, vía email ou whattsapp  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Colgo a través do Google DRIVE as actividades programadas para os 
días de clases da semana coas indicacións pertinentes para efectuar o 
traballo. 

Cando remata o prazo de realización de tarefas subirei outras 
actividades. Sempre os luns, cunha periodicidade semanal.  

A pesares de estar na casa, é importante que sigan traballando. 

O alumnado desenvolve as actividades, ou ben no seu caderno ou en 
word, e para a corrección de ditos exercicios poden mandarme 
fotografías, por correo electrónico ou compartilos no DRIVE e desta 
maneira tamén poderán preguntar as dúbidas que teñan. 
As correccións fanse a través do correo ou colgo no DRIVE o exercicio 
resolto desde que remata o prazo de entrega.  
O seguimento das tarefas faise semanalmente. Anoto, no meu caderno 
de notas habitual, se se entregan as tarefas, se o fan no prazo dado, se 
se retrasan, etc. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, ordenador, teléfono móbil, aplicacións informáticas, 
escáner... 

  


