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NIVEL: 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

OBXECTIVOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

a 
Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, preparárense 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

b 
Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c 
Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse 
con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d 
Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 
oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

e 
Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

f 
Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar 
e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g 
Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen 
de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h 
Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a 
cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 
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i 
Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un 
espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

j 
Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e 
audiovisuais. 

k 
Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 
educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l 
Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan 
o seu coidado. 

m 
Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o 
Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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MATERIA: LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 1º DE PRIMARIA 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estratexias de comprensión 
de textos orais:   
- Mobilización de expectativas, 
identificación de claves e 
inferencias, comprobación e 
reformulación de hipótese.  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; linguaxe non 
verbal.  
 
Funcións comunicativas:  

CE1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, 
a información esencial ou os 
puntos principais do texto.  
 
CE1.2. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades, 
celebracións), e convencións 
sociais (normas de cortesía), e 

EA1.1. Comprende o esencial 
das mensaxes e instrucións do 
docente referidos á actividade 
habitual da aula.  

 

 

 

 

 

 

 

IL1.1.1. Escoita  e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada 
polo profesor. CCL 

IL1.1.2. Escoita  e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 

IL1.1.3. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
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- Saúdos e presentacións.  
- Expresión do acordo ou 
desacordo.  
- Descrición de persoas e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción) 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os mesmos a 
unha comprensión adecuada 
do texto.  
 
CE1.3. Identificar o sentido 
xeral e un repertorio limitado 
de vocabulario e de expresións 
en textos orais moi breves e 
sinxelos, con predominio de 
estruturas simples e léxico de 
uso moi frecuente, articulados 
con claridade e moi 
lentamente e transmitidos de 
viva voz ou por medios 
técnicos, sobre temas 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns 
moi predicibles sempre que se 
conte con apoio visual, 
posibilidade de repetición e 
cunha importante referencia 
contextual.  
 

 

 

 

EA1.2. Participa nas rutinas 
diarias (día da semana, mes, 
tempo atmosférico, etc.) e 
comprende o vocabulario 
asociado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forma de expresión cultural. 
CCL, CCEC, SIE 

IL1.2.1. Escoita  e realiza as 
rutinas de apertura e de peche 
da unidade identificando 
patróns discursivos básicos. 
CCL, SIE 

IL1.2.2. Identifica palabras e 
expresións familiares en 
cancións  relacionadas co 
tema da unidade, aínda que 
non as comprenda na súa 
totalidade. CCL, CCEC 

IL1.2.3. Escoita  e comprende 
chants, rimas, poemas, etc. 
relacionados co tema da 
unidade, identificando os 
patróns rítmicos e de 
entoación. CCL, CCEC 

IL1.2.4. Escoita  e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 
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CE1.4. Distinguir a función 
comunicativa principal do texto 
(p. e. unha demanda de 
información, unha orde, ou un 
ofrecemento), así como os 
patróns discursivos básicos (p. 
e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos 
dunha narración esquemática).  
 
CE1.5. Recoñecer un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo 
a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  
 
CE1.6. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos e 
recoñecer os significados e 
intencións comunicativas 

 

 

EA1.3. Entende a información 
esencial en conversacións moi 
breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre 
temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, 
a clase, as súas mascotas, 
descrición moi básica de 
obxectos, apoiándose na 
linguaxe non verbal para 
mellorar a súa comprensión.  

 

 

EA1.4. Comprende as 
fórmulas básicas de relación 
social (saúdos, presentacións, 
agradecementos, desculpas).  

 

 

IL1.3.1. Escoita conversacións 
relacionadas cos 
contos/historias da unidade, 
identificando as ideas 
principais e a información 
específica e analizando os 
valores incluídos neles. CCL 

IL1.3.2. Escoita  e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 

IL1.4.1. Escoita  e practica 
rutinas de saúdos e 
despedidas, discriminando a 
acentuación das palabras 
usadas habitualmente e 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 

IL1.4.2. Escoita  e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 
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xerais relacionados cos 
mesmos. 
 

 

 

 

 

 

EA1.5. Comprende as 
preguntas do docente sobre os 
seus datos básicos (nome, 
idade), o seu corpo, obxectos, 
mascotas e animais, a súa 
familia e en xeral sobre os 
temas traballados na aula.  

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1. Escoita  as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares, tanto sobre 
información explícita como 
implícita e responde con 
corrección ás mesmas. CCL 

IL1.5.2. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as 
normas dos mesmos. CCL, 
CSC, SIE 

IL1.5.3. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminando os diferentes 
sons do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.5.4. Escoita  e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  
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EA1.6. Distingue o inicio e 
peche dunha conversación. 

IL1.5.5. Capta o sentido xeral 
e información máis específica 
de mensaxes orais sobre 
temas inter-curriculares, e 
comprende a súa dimensión 
social. CCL, CMCT, CSC 

IL1.5.6. Escoita  e comprende 
a  información esencial ou os 
puntos principais de textos 
orais sinxelos, tales como 
demandas de información, 
ordes, ofrecementos, opinións, 
etc. CCL 

IL1.6.1. Escoita conversacións 
relacionadas cos 
contos/historias da unidade, 
identificando as ideas 
principais e a información 
específica e analizando os 
valores incluídos neles. CCL 

IL1.6.2. Escoita  e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
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patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.6.3. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción de 
textos orais:  

 

- Planificación, execución e 
control mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos e paratextuais.  
 

  

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; linguaxe non 
verbal.  

 

CE2.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos moi 
breves e sinxelos, utilizando, p. 
e., fórmulas e linguaxe 
prefabricada ou expresións 
memorizadas, ou apoiando con 
xestos o que se quere 
expresar.  

 

 

CE2.2. Coñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos e 
significativos, e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
sobre os mesmos a unha 

EA2.1. Imita e repite as 
expresións do docente 
utilizadas na aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.1.1. Reproduce as 
expresións e responde 
preguntas do profesor sobre 
información tanto explícita 
como implícita respectando as 
normas básicas dos 
intercambios comunicativos. 
CCL, CSC, SIE 

IL2.1.2. Fai descricións e 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade utilizando con 
corrección os coñecementos 
adquiridos acerca das 
estruturas sintácticas. CCL, 
SIE 

IL2.1.3. Canta cancións 
relacionadas co tema da 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

 

Funcións comunicativas:  

- Saúdos e presentacións.  
- Expresión do acordo ou 
desacordo.  
- Descrición de persoas e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 

 

Estruturas sintáctico-
discursivas 

produción oral adecuada ao 
contexto, respectando as 
convencións comunicativas 
máis elementais.  

 

 

CE2.3. 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 
conversación cumprindo a 
función comunicativa principal 
do texto. (p.e. un saúdo, unha 
felicitación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unidade, practicando patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación e potenciando os 
seus coñecementos artísticos. 
CCL, CCEC 

IL2.1.4. Recita  chants, rimas, 
poemas, etc. relacionados co 
tema da unidade, practicando 
os patróns rítmicos e de 
entoación e fomentando a súa 
expresión artística. CCL, CCEC 

IL2.2.1. Realiza 
representacións e 
dramatizacións dos 
contos/historias da unidade, 
mostrando iniciativa á hora de 
utilizar os expoñentes 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

Léxico oral de alta frecuencia 
(produción) 

 

 

Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 

 

 

CE2.4. Producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos moi 
breves e sinxelos, utilizando p. 
e., expresións memorizadas, 
ou apoiando con xestos o que 
se quere expresar.  

 

CE2.5. Participar de forma moi 
básica en conversacións moi 
breves e moi simples que 
requiran un intercambio directo 
de información sobre temas 
que lle son moi familiares, 
utilizando maioritariamente 
expresións e frases illadas moi 
sinxelas de uso moi frecuente, 
sendo indispensable a 

 

 

EA2.2. Fai presentacións moi 
breves e sinxelas, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre 
temas cotiáns ou do seu 
interese (presentarse e 
presentar a outras persoas; dar 
información básica sobre si 
mesmo) usando estruturas moi 
sinxelas.  

 

 

 

 

lingüísticos básicos. CCL, 
CCEC, SIE 

IL2.2.2. Realiza 
representacións e 
dramatizacións de cuestións 
relacionadas co tema da 
unidade, empregando un léxico 
oral de alta frecuencia 
adaptado á súa competencia 
lingüística. CCL, CCEC, SIE 

IL2.2.3. Participa en 
dramatizacións sinxelas, 
breves e guiadas que requiran 
un intercambio de información 
sobre temas relacionados coas 
tradicións e costumes. CCL, 
CCEC, CSC, SIE 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

repetición e cooperación do 
interlocutor para manter a 
conversación.  

 

CE2.6. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo 
a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados cos propios 
intereses, experiencias e 
necesidades. 

 

CE2.7. Imitar un repertorio moi 
limitado de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.4. Participa en role-plays 
para practicar os patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación da unidade. CCL, 
SIE 

IL2.2.5. Utiliza apoios visuais e 
estratexias non verbais (xestos, 
mímica, onomatopeyas) para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás.CCL, CAA 

IL2.3.1. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as 
normas dos mesmos. CCL, 
CSC, SIE 

IL2.3.2. Participa en 
conversacións acerca dos 
contos/historias da unidade e 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

EA2.3. Respecta as normas 
que rexen a interacción oral.  

 

 

 

 

 

 

sobre os valores incluídos nos 
mesmos, mostrando interese 
por facerse entender.. CCL, 
CCEC, CSC 

 

IL2.4.1. Reproduce as 
expresións e responde 
preguntas do profesor sobre 
información tanto explícita 
como implícita respectando as 
normas básicas dos 
intercambios comunicativos. 
CCL, CSC, SIE 

IL2.4.2. Escoita  e practica 
rutinas de saúdos e 
despedidas, discriminando a 
acentuación das palabras 
usadas habitualmente e 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

EA2.4. Responde 
adecuadamente en situacións 
de comunicación (saúdo, 
preguntas moi sinxelas sobre si 
mesmo, petición ou 
ofrecemento de obxectos, etc.).  

 

 

 

respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 

IL2.4.3. Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL, 
SIE 

 

 

IL2.5.1. Canta cancións 
relacionadas co tema da 
unidade, practicando patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación e potenciando os 
seus coñecementos artísticos. 
CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.5. Coñece e utiliza 
expresións relacionadas coas 

IL2.5.2. Recita  chants, rimas, 
poemas, etc. relacionados co 
tema da unidade, practicando 
os patróns rítmicos e de 
entoación e fomentando a súa 
expresión artística. CCL, CCEC 

IL2.5.3. Participa en diálogos 
relacionados con celebracións, 
tradicións e costumes doutras 
culturas, (por exemplo países 
de lingua inglesa),  
comparándoas coas propias. 
CCL, CCEC, CSC 

 

IL2.6.1. Participa en 
conversacións acerca dos 
contos/historias da unidade e 
sobre os valores incluídos nos 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

celebracións familiares ou 
culturais. 

 

EA2.6. Participa en 
conversacións cara a cara nas 
que se establece contacto 
social (saudar e despedirse, 
presentarse). 

mesmos, mostrando interese 
por facerse entender.. CCL, 
CCEC, CSC 

IL2.6.2. Utiliza apoios visuais e 
estratexias non verbais (xestos, 
mímica, onomatopeyas) para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás.CCL, CAA 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión 
de textos escritos:   

- Mobilización de expectativas, 
identificación de claves e 
inferencias, comprobación e 
reformulación de hipótese. 

 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; linguaxe non 
verbal.  

 

Funcións comunicativas:  

- Saúdos e presentacións.  

CE3.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto.  

 

CE3.2. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os mesmos a 
unha comprensión adecuada 
do texto.  

 

EA3.1. Localiza palabras 
coñecidas no material visual 
utilizado para as rutinas 
(calendario, expresións sobre o 
tempo atmosférico) ou nos 
libros da clase (título, 
paxinación etc.).  

 

 

 

 

EA3.2. Utiliza dicionarios de 
imaxes.  

 

 

IL3.1.1. Realiza actividades de 
relación de imaxes co 
vocabulario clave da unidade. 
CCL 

IL3.1.2. Usa de forma habitual 
recursos visuais variados tales 
como contar elementos 
relacionados co tema da 
unidade. CCL, CMCT 

 

 

IL3.2.1. Utiliza dicionarios 
visuais, cartóns de vocabulario 
e pósteres para axudarse a 
transmitir significados de 
palabras sinxelas, potenciando 



 

18 
 

- Expresión do acordo ou 
desacordo.  

- Descrición de persoas e 
obxectos.  

- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  

- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  

 

Estruturas sintáctico-
discursivas 

 
Léxico escrito de alta 
frecuencia (recepción)  

 

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
básicas. 

CE3.3. Identificar o tema e 
sentido xeral en textos, tanto 
impresos como dixitais, moi 
breves e  sinxelos, con 
predominio de estruturas 
sinxelas e léxico de moi alta 
frecuencia, sobre temas moi 
coñecidos e cotiáns, sendo 
indispensable a relectura, 
algunhas aclaracións e a 
presenza dun forte apoio visual 
e contextual.  

 

CE3.4. Recoñecer os símbolos 

de uso frecuente (p. e. ☺, @, 

£, etc.) e identificar os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos.  

 

CE3.5. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas 
principais do texto (p. e. unha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.3. Relaciona 
correctamente palabras 
escritas coa imaxe 
correspondente.  

 

 

 

a aprendizaxe autónoma. CCL, 
CAA 

IL3.2.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para afianzar 
os coñecementos adquiridos 
na unidade, repasando e 
utilizando expresións e 
vocabulario habituais da 
linguaxe de aula. CCL, CD 

 

IL3.3.1. Realiza actividades de 
relación de imaxes co 
vocabulario clave da unidade. 
CCL 

IL3.3.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para afianzar 
os coñecementos adquiridos 
na unidade, repasando e 
utilizando expresións e 
vocabulario habituais da 
linguaxe de aula. CCL, CD 
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felicitación, unha demanda de 
información, ou un 
ofrecemento) e un repertorio 
limitado dos seus expoñentes 
máis habituais, así como os 
patróns discursivos básicos (p. 
e. inicio e peche dunha carta, 
ou os puntos dunha descrición 
esquemática).  

 

CE3.6. Recoñecer un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados cos seus propios 
intereses, experiencias e 
necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.4. Utiliza as Tecnoloxías 
da Información e a 
Comunicación para iniciarse na 
lectura 

 

IL3.4.1. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para afianzar 
os coñecementos adquiridos 
na unidade, repasando e 
utilizando expresións e 
vocabulario habituais da 
linguaxe de aula. CCL, CD 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción de 
textos escritos:  

- Planificación, execución e 
control mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos e paratextuais 

  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; linguaxe non 
verbal.  

 
Funcións comunicativas:  

- Saúdos e presentacións.  

CE4.1. 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.  
 
CE4.2. Coñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos 
concretos e significativos e 
aplicalos a unha produción 
escrita adecuada ao contexto, 
respectando as normas de 
cortesía básicas.  
 
CE4.3. Construír textos moi 
curtos e sinxelos, compostos 

EA4.1. Copia palabras e 
expresións sinxelas 
traballadas oralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.1.1.  Completa actividades 
de repaso dos contidos 
aprendidos na unidade, 
identificando estratexias 
persoais e recursos que 
faciliten a propia aprendizaxe. 
CCL, CAA 

IL4.1.2. Completa actividades 
de auto-avaliación dos 
contidos aprendidos na 
unidade, mostrando unha 
actitude activa e participativa 
para mellorar a súa 
aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 

IL4.1.3. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para afianzar 
os coñecementos adquiridos 
na unidade, repasando e 
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- Expresión do acordo ou 
desacordo.  

- Descrición de persoas e 
obxectos.  

- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  

- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  

 
Estruturas sintáctico-
discursivas 

 
Léxico escrito de alta 
frecuencia (produción) 

 
Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 

 

de frases simples illadas, para 
falar de si mesmo ou da súa 
contorna máis inmediata, 
utilizando un repertorio de 
códigos principalmente 
icónicos para a súa función 
comunicativa.  
 
CE4.4. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados cos propios 
intereses, experiencias e 
necesidades. 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe cartas ou 
cartóns nas que felicita a 
alguén a partir dun modelo, 
copiando algunhas palabras 
básicas e incluíndo debuxos 
ou fotografías.  

 

 

 

 

 

 

utilizando expresións e 
vocabulario habituais da 
linguaxe de aula. CCL, CD 

IL4.1.4. Utiliza imaxes e 
debuxos como apoios visuais 
para axudar á comprensión e 
practica a numeración dos 
mesmos. CCL, CMCT 

 

IL4.2.1. Traza e escribe 
palabras sobre temas moi 
familiares relacionados coa 
unidade de forma autónoma. 
CCL, CAA 

IL4.2.2. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. 
CCL, CCEC, SIE 
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ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación: e. g . I love salade!).  
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)).  
- Interrogación (What, how many…).  
- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).  
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses).  

EA4.3. Elabora carteis moi 
sinxelos cun modelo. 

IL4.3.1. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. 
CCL, CCEC, SIE 

IL4.3.2. Realiza debuxos e 
representacións artísticas 
relacionadas co tema e o 
vocabulario da unidade en 
diferentes soportes para 
facerse comprender. CCL, 
CCEC, SIE 
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- Expresión da modalidade: capacidade (can); obrigación (have (got) to; imperative); permiso (can).  
- Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, demonstratives); a calidade ((very +) Adj.).  
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal numerals up to one digit. Quantity: many, 

some, more. Degree: very).  
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, on, in, under. 
- Expresión do tempo divisions (e. g., summer). 
- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

- Identificación persoal, xénero, partes do corpo  
- Pezas de vestir  
- Familia e amigos  
- O colexio e a clase  
- Mascotas e outros animais  
- Actividades da vida diaria  
- A casa, dependencias e obxectos  
- Xogo  
- Clima  
- Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
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PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

Avaliación formativa: observación e o seguimento sistemático do alumnado, é dicir, tomaranse 
en consideración todas as producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual 
como grupal: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 
resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e auto-avaliación entre 
outros. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse 
á flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

-Listas de control. 
-Diario de aula. 
-Rúbricas. 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Ferramentas de avaliación do traballo 
competencial: observación do traballo diario, 
expresión oral e actividades escritas. 

60% 

Participación activa nas clases e respecto 
polos compañeiros/as. 

20% 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe. 20% 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (recollidos no proxecto educativo do centro) 

A).-Promoción entre os niveis de 1º ata 6ºde E.P: 

 Promoverá o alumnado que obteña cando menos a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá o alumnado que aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas xa permanecera un 
ano máis nun destes niveis.  

 Promoverá o alumnado que teña cualificación de INSUFICIENTE nunha área sempre e cando se considere que ten a 
madurez adecuada. 
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 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en dúas áreas si estas son as das linguas (galega 
e castelá), ou ben unha área das citadas de lingua e a de matemáticas conxuntamente.  

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. seguirase a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 
do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo: 
1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a 
adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á 
aprendizaxe. 

2) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
serán os establecidos na dita adaptación. 

 
B).Promoción de etapa de primaria a secundaria (6º de primaria a 1º ESO): 

 Promoverá á etapa de educación secundaria obrigatoria aquel alumnado que obteña cando menos a cualificación de 
SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá á etapa de secundaria obrigatoria o alumnado que, aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en 
todas as áreas, xa permanecera un ano máis con anterioridade na educación primaria. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en tres ou máis áreas, ou en dúas áreas sempre 
que estas sexan as de matemáticas e lingua castelá ou galega. E ó mesmo tempo teña un desenvolvemento das 
competencias clave e un grao de madurez tal, que dificulten gravemente o seu traballo na etapa de secundaria. 

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. se seguirá a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 
do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo. 
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1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 
avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o 
requira, a adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da 
información referente á aprendizaxe. 

Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 
establecidos na dita adaptación. 
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NIVEL: 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

OBXECTIVOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

a 
Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, preparárense 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

b 
Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c 
Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse 
con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d 
Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 
oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

e 
Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

f 
Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar 
e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 
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g 
Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen 
de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h 
Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a 
cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i 
Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un 
espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

j 
Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e 
audiovisuais. 

k 
Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 
educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l 
Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan 
o seu coidado. 

m 
Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o 
Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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MATERIA: LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 2º DE PRIMARIA 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estratexias de comprensión 
de textos orais:   
- Mobilización de expectativas, 
identificación de claves e 
inferencias, comprobación e 
reformulación de hipótese.  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; linguaxe non 
verbal.  

 
CE1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto.  
 
CE1.2.  Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre vida cotiá (hábitos, 

EA1.1. Entende o que se lle di 
en transaccións habituais 
sinxelas (rutinas diarias, 
peticións etc.).  

 

 

 

 

 

 

IL1.1.1. Identifica un repertorio 
limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo ao tema da 
unidade, coa axuda de imaxes 
e ilustracións. CCL 

IL1.1.2. Escoita  e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada 
polo profesor. CCL 

IL1.1.3. Escoita  e realiza as 
rutinas de apertura e de peche 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións.  
- Expresión do acordo ou 
desacordo.  
- Descrición de persoas e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
 
 
 
 

actividades) e convencións 
sociais (normas de cortesía), e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os mesmos a 
unha comprensión adecuada 
do texto.  
 
CE1.3. Identificar o sentido 
xeral e un repertorio limitado de 
vocabulario e de expresións en 
textos orais moi breves e 
sinxelos, con predominio de 
estruturas simples e léxico de 
uso moi frecuente, articulados 
con claridade e moi lentamente 
e transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos, sobre 
temas relacionados coas 
propias experiencias, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da unidade identificando 
patróns discursivos básicos. 
CCL, SIE 

IL1.1.4. Escoita  e practica 
rutinas de saúdos e 
despedidas, discriminando a 
acentuación das palabras 
usadas habitualmente e 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 

IL1.1.5. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as 
normas dos mesmos. CCL, 
CSC, SIE 

IL1.1.6. Escoita  as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares, tanto sobre 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estruturas sintáctico-
discursivas1 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción) 2 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

necesidades e intereses en 
contextos cotiáns moi 
predicibles sempre que se 
conte con apoio visual, 
posibilidade de repetición e 
cunha importante referencia 
contextual. 
 
CE1.4. Distinguir a función 
comunicativa principal do texto 
(p. e. unha demanda de 
información, unha orde, ou un 
ofrecemento) e un repertorio 

 

 

 

 

 

EA1.2. Entende a información 
esencial en conversacións 
breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre 
temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, 

información explícita como 
implícita e responde con 
corrección ás mesmas. CCL 

IL1.1.7. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. 
CCL, CCEC, SIE 

 

IL1.2.1. Escoita  e comprende 
instrucións verbais complexas, 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

limitado dos seus expoñentes 
máis habituais, así como os 
patróns discursivos básicos (p. 
e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos 
dunha narración esquemática).  
 
CE1.5. Recoñecer un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo 
a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  
 
CE1.6. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos e 

a escola, as súas mascotas, 
descrición moi básica de 
obxectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada 
polo profesor. CCL 

IL1.2.2. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as 
normas dos mesmos. CCL, 
CSC, SIE 

IL1.2.3. Escoita conversacións 
relacionadas cos 
contos/historias da unidade, 
identificando as ideas 
principais e a información 
específica e analizando os 
valores incluídos neles. CCL 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos. 

EA1.3. Recoñece patróns, 
rítmicos e de entoación básicos 
en diferentes contextos 
comunicativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.3.1. Identifica palabras e 
expresións familiares en 
cancións  relacionadas co 
tema da unidade, aínda que 
non as comprenda na súa 
totalidade. CCL, CCEC 

IL1.3.2. Escoita  e comprende 
chants, rimas, poemas, etc. 
relacionados co tema da 
unidade, identificando os 
patróns rítmicos e de 
entoación. CCL, CCEC 

IL1.3.3. Escoita  e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

EA1.4. Comprende o sentido 
xeral e o esencial de 
narracións orais adecuadas ao 
seu nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.1. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminando os diferentes 
sons do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.4.2. Identifica palabras e 
expresións familiares en 
cancións  relacionadas co 
tema da unidade, aínda que 
non as comprenda na súa 
totalidade. CCL, CCEC 

IL1.4.3. Escoita  e comprende 
chants, rimas, poemas, etc. 
relacionados co tema da 
unidade, identificando os 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patróns rítmicos e de 
entoación. CCL, CCEC 

IL1.4.4. Capta o sentido xeral 
e información máis específica 
de mensaxes orais sobre 
temas inter-curriculares, e 
comprende a súa dimensión 
social. CCL, CMCT, CSC 

IL1.4.5. Escoita  e comprende 
a  información esencial ou os 
puntos principais de textos 
orais sinxelos, tales como 
demandas de información, 
ordes, ofrecementos, opinións, 
etc. CCL 

IL1.4.6. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

EA1.5. Comprende polo 
contexto debuxos animados 
con narracións moi sinxelas. 

coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 

 

IL1.5.1. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminando os diferentes 
sons do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC, prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.5.2. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción de 
textos orais:  
 
- Planificación, execución e 
control mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos e paratextuais .  
 
  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; linguaxe non 
verbal.  
 
 
Funcións comunicativas:  

CE2.1. 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.  

 

CE2.2. Coñecer aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, e 

EA2.1. Reproduce as 

expresións do docente ou das 

gravacións utilizadas na aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Reproduce as 

expresións e responde 

preguntas do profesor sobre 

información tanto explícita 

como implícita respectando as 

normas básicas dos 

intercambios comunicativos. 

CCL, CSC, SIE 

IL1.2.2. Canta cancións 

relacionadas co tema da 

unidade, practicando patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación e potenciando os 

seus coñecementos artísticos. 

CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Saúdos e presentacións.  
- Expresión do acordo ou 
desacordo.  
- Descrición de persoas e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
 
Estruturas sintáctico-
discursivas3 
 
 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os  mesmos a 

unha produción oral adecuada 

ao contexto, respectando as 

convencións comunicativas 

máis elementais.  

 

CE2.3. 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 

conversación, cumprindo a 

función comunicativa principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.3. Recita  chants, rimas, 

poemas, etc. relacionados co 

tema da unidade, practicando 

os patróns rítmicos e de 

entoación e fomentando a súa 

expresión artística. CCL, CCEC 

IL1.2.4. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE 

 

 

                                                           
3  Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B). 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico oral de alta frecuencia 
(produción) 4 
 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

do texto (p. e. un saúdo, unha 

felicitación, un intercambio de 

información).  

 

CE2.4. Producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi 

breves e sinxelos, utilizando p. 

e., expresións memorizadas, 

ou apoiando con xestos o que 

se quere expresar.  

 

CE2.5. Participar de forma moi 

básica en conversacións moi 

 

 

EA2.2. Fai presentacións 

breves e sinxelas, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre 

temas cotiáns ou do seu 

interese (presentarse e 

presentar a outras persoas; dar 

información básica sobre si 

mesmo, a súa familia e a súa 

clase; describir brevemente e 

de maneira sinxela o aspecto 

exterior dun obxecto; dicir o 

 

 

IL2.2.1. Fai descricións e 

presentacións simples 

relacionadas co tema da 

unidade utilizando con 

corrección os coñecementos 

adquiridos acerca das 

estruturas sintácticas. CCL, SIE 

IL2.2.2. Escoita  e practica 

rutinas de saúdos e 

despedidas, discriminando a 

acentuación das palabras 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

breves e moi simples que 

requiran un intercambio directo 

de información sobre temas 

que lle son moi familiares, 

utilizando maioritariamente 

expresións e frases illadas moi 

sinxelas de uso moi frecuente, 

sendo indispensable a 

repetición e cooperación do 

interlocutor para manter a 

conversación.  

 

CE2.6. Manexar estruturas 

sintácticas básicas (p. e. 

enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores 

básicos como “e”) aínda que se 

que lle gusta e non lle gusta) 

usando estruturas moi básicas.  

 

 

EA2.3. Dramatiza situacións 

cotiás simples utilizando 

expresións moi sinxelas (p. e. 

xogo simbólico representando 

unha tenda).  

 

 

 

 

usadas habitualmente e 

respectando as convencións 

sociais. CCL, CSC 

 

IL2.3.1. Realiza 

representacións e 

dramatizacións dos 

contos/historias da unidade, 

mostrando iniciativa á hora de 

utilizar os expoñentes 

lingüísticos básicos. CCL, 

CCEC, SIE 

IL2.3.2. Realiza 

representacións e 

dramatizacións de cuestións 

relacionadas co tema da 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

sigan cometendo erros básicos 

de maneira sistemática 

 

CE2.7. Coñecer e utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos 

relacionados cos propios 

intereses, experiencias e 

necesidades. 

 

CE2.8. Imitar un repertorio moi 

limitado de patróns sonoros, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unidade, empregando un léxico 

oral de alta frecuencia 

adaptado á súa competencia 

lingüística. CCL, CCEC, SIE 

IL2.2.3. Participa en 

dramatizacións sinxelas, 

breves e guiadas que requiran 

un intercambio de información 

sobre temas relacionados coas 

tradicións e costumes. CCL, 

CCEC, CSC, SIE 

IL2.3.4. Participa en role-plays 

para practicar os patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación da unidade. CCL, 

SIE 



 

16 
 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

 

 

 

 

 

EA2.4. Respecta as normas 

que rexen a interacción oral.  

 

 

 

 

 

IL2.3.5. Utiliza apoios visuais e 

estratexias non verbais (xestos, 

mímica ou onomatopeias) para 

favorecer a comunicación en 

situacións cotiás.CCL, CAA 

 

IL2.4.1. Participa en xogos 

relacionados co tema da 

unidade, respectando as 

normas dos mesmos. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.4.2. Participa en 

conversacións acerca dos 

contos/historias da unidade e 

sobre os valores incluídos nos 

mesmos, mostrando interese 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

EA2.5. Responde 

adecuadamente en situacións 

de comunicación (saúdo, 

preguntas moi sinxelas sobre si 

mesmo, petición ou 

ofrecemento de obxectos, 

expresión do que lle gusta ou 

non, etc.).  

 

 

 

por facerse entender.. CCL, 

CCEC, CSC 

 

IL2.5.1. Reproduce as 

expresións e responde 

preguntas do profesor sobre 

información tanto explícita 

como implícita respectando as 

normas básicas dos 

intercambios comunicativos. 

CCL, CSC, SIE 

IL2.5.2. Escoita  e practica 

rutinas de saúdos e 

despedidas, discriminando a 

acentuación das palabras 

usadas habitualmente e 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

EA2.6. Participa en 

conversacións cara a cara ou 

por medios técnicos que 

permitan ver a cara e xestos do 

interlocutor, nas que se 

establece contacto social 

(saudar e despedirse, 

presentarse, felicitar a alguén, 

dar as grazas) e intercámbiase 

información persoal (nome, 

idade, etc.).  

 

respectando as convencións 

sociais. CCL, CSC 

 

IL2.6.1. Participa en 

conversacións acerca dos 

contos/historias da unidade e 

sobre os valores incluídos nos 

mesmos, mostrando interese 

por facerse entender.. CCL, 

CCEC, CSC 

IL2.6.2. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

EA2.7.  Coñece e utiliza 

expresións relacionadas coas 

celebracións familiares ou 

culturais. 

  

IL2.7.1. Utiliza  recursos 

audiovisuais para afianzar os 

coñecementos adquiridos na 

unidade. CCL, CCEC 

IL2.7.2. Participa en diálogos 

relacionados con celebracións, 

tradicións e costumes doutras 

culturas, (por exemplo países 

de lingua inglesa),  

comparándoas coas propias. 

CCL, CCEC, CSC 



 

20 
 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión 

de textos escritos:   

- Mobilización de expectativas, 

identificación de claves e 

inferencias, comprobación e 

reformulación de hipótese. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía; linguaxe non 

verbal.  

 

CE3.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información 

esencial ou os puntos 

principais do texto.  

 

CE3.2. Identificar aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, 

sobre vida cotiá (hábitos, 

actividades), e convencións 

sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos 

EA3.1.  Comprende indicacións 

e información básica en 

letreiros e carteis habituais na 

clase e en colexios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.1.1. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.1.2. Le e capta a 

información esencial en notas, 

letreiros, carteis, anuncios, 

folletos, catálogos, horarios, 

prezos, etc. distinguindo as 

estruturas sintácticas básicas 

CCL, CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Funcións comunicativas:  

- Saúdos e presentacións.  

- Expresión do acordo ou 

desacordo.  

- Descrición de persoas e 

obxectos.  

- Petición e ofrecemento de 

información, axuda, obxectos, 

permiso.  

- Establecemento e 

mantemento da comunicación.  

 

adquiridos sobre os mesmos a 

unha comprensión adecuada 

do texto.  

 

CE3.3. Identificar o tema e o 

sentido xeral en textos, tanto 

impresos como dixitais, moi 

breves e sinxelos, con 

predominio de estruturas 

sinxelas e léxico de moi alta 

frecuencia, sobre temas moi 

coñecidos e cotiáns, sendo 

indispensable a relectura, 

algunhas aclaracións e a 

presenza dun forte apoio visual 

e contextual.  

 

EA3.2. Comprende 

correspondencia (postais e 

cartóns) moi breve e moi 

sinxela que trate sobre temas 

familiares como, por exemplo, 

un mesmo, a familia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.1. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.2.2. Le e comprende textos 

escritos máis complexos, tales 

como cartas, e-mails, postais, 

diarios, mensaxes, invitacións, 

felicitacións, etc. identificando 

patróns discursivos básicos 

CCL 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estruturas sintáctico-

discursivas5 

 
Léxico escrito de alta 

frecuencia (recepción) 6 

 

Patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

básicas. 

 

 

CE3.4. Recoñecer os símbolos 

de uso frecuente e identificar 

os significados e intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos.  

 

CE3.5. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas 

principais do texto (p. e. unha 

felicitación, unha demanda de 

 

EA3.3. Le palabras coñecidas 

no material visual utilizado para 

as rutinas (calendario, 

expresións sobre o tempo 

atmosférico...) ou nos libros da 

clase.  

 

 

 

IL3.3.1. Realiza actividades de 

relación de imaxes co 

vocabulario clave da unidade. 

CCL 

IL3.3.2. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

información, ou un 

ofrecemento) e un repertorio 

limitado dos seus expoñentes 

máis habituais, así como os 

patróns discursivos básicos (p. 

e. inicio e peche dunha carta, 

ou os puntos dunha descrición 

esquemática). 

 

CE3.6. Recoñecer os 

significados máis comúns 

asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

comunicación escrita (p. e. 

estrutura interrogativa para 

demandar información).  

EA3.4. Formula hipótese sobre 

o contido a partir das 

ilustracións, o título e outros 

elementos gráficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Le contos/historias 

relacionadas co tema da 

unidade comprendendo os 

expoñentes lingüísticos básicos 

empregados, e analizando os 

valores de tipo ético 

relacionados. CCL, CCEC, 

CSC 

IL3.4.2. Predicir e infere o 

contido dunha lectura a través 

de imaxes e asocia palabras e 

textos breves coas mesmas. 

CCL, CAA 

IL3.4.3. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CE3.7. Recoñecer un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos 

relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e 

intereses.  

 

CE3.8. Recoñecer os signos 

ortográficos básicos (p. e. 

punto, coma, interrogación, 

exclamación). 

 

 

 

EA3.5. Comprende textos 

escritos relativos a palabras e 

expresións traballadas.  

 

 

 

 

 

 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

 

IL3.5.1. Le contos/historias 

relacionadas co tema da 

unidade comprendendo os 

expoñentes lingüísticos básicos 

empregados, e analizando os 

valores de tipo ético 

relacionados. CCL, CCEC, 

CSC 

IL3.5.2. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

EA3.6. Utiliza as Tecnoloxías 

da Información e a 

Comunicación para ler. 

 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

 

 

IL3.6.1. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción de 

textos escritos:  

 

- Planificación, execución e 

control mediante 

procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos e paratextuais  

  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; linguaxe non 
verbal.  
 

CE4.1. 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.  
 
CE4.2. Coñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos 
concretos e significativos e 
aplicalos a unha produción 
escrita adecuada ao contexto, 
respectando as normas de 
cortesía básicas  
 

EA4.1. É capaz de construír 
textos sinxelos partindo de 
modelos moi estruturados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.1.1. Completa actividades 
de repaso dos contidos 
aprendidos na unidade, 
identificando estratexias 
persoais e recursos que 
faciliten a propia aprendizaxe. 
CCL, CAA 

IL4.1.2. Completa actividades 
de auto-avaliación dos 
contidos aprendidos na 
unidade, mostrando unha 
actitude activa e participativa 
para mellorar a súa 
aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 

IL4.1.3. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións.  
- Expresión do acordo ou 
desacordo.  
- Descrición de persoas e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
Estruturas sintáctico-
discursivas7 
 

CE4.3. Construír textos moi 
curtos e sinxelos, compostos 
de frases simples illadas, para 
falar de si mesmo ou da súa 
contorna máis inmediata, 
utilizando un repertorio de 
códigos principalmente 
icónicos para a súa función 
comunicativa.  
 
CE4.4. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
básicos como “e”) aínda que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Redacta postais e 
outras formas de 
correspondencia sinxela 

manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. 
CCL, CCEC, SIE 

IL4.1.4. Realiza debuxos e 
representacións artísticas 
relacionadas co tema e o 
vocabulario da unidade en 
diferentes soportes para 
facerse comprender. CCL, 
CCEC, SIE 

 

IL4.2.1. Traza e escribe 
palabras sobre temas moi 
familiares relacionados coa 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico escrito de alta 
frecuencia (produción) 8 
 
Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 
 

sigan cometendo erros básicos 
de maneira sistemática. 
 
 
CE4.5. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados cos propios 
intereses, experiencias e 
necesidades. 
 
CE4.6. Respectar algúns 
patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas. 

seguindo un modelo e 
utilizando algunhas 
convencións básicas de inicio 
e peche do texto.  

 

 

 

 

 

EA4.3. Completa formularios 
marcando opcións e 
completando datos ou outro 
tipo de información persoal (p. 

unidade de forma autónoma. 
CCL, CAA 

IL4.2.2. Escribe cartas, e-
mails, postais, mensaxes, etc. 
seguindo un modelo e 
utilizando de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación 
social. CCL, CAA, SIE 

 

 

IL4.3.1. Traza e escribe 
palabras sobre temas moi 
familiares relacionados coa 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

e. gustos, título dun conto lido, 
etc.). 

unidade de forma autónoma. 
CCL, CAA 

IL4.3.2. Completa información 
persoal a través de fichas, 
formularios, listaxes, resumos, 
opinións, utilizando con 
corrección estruturas 
sintácticas coñecidas 
utilizadas con frecuencia. CCL, 
SIE 
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: e. g . I love salade !).  

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)).  

- Interrogación (What, how many…).  

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión da modalidade: capacidade (can); obrigación (have (got) to; imperative); permiso (can).  

- Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, demonstratives); a calidade ((very +) Adj.).  

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal numerals up to one digit. Quantity: many, some, 

more. Degree: very).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, on, in, under. 
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- Expresión do tempo divisions (e. g., summer). 

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

- Identificación persoal, xénero, partes do corpo  

- Pezas de vestir  

- Familia e amigos  

- O colexio e a clase  

- Mascotas e outros animais  

- Actividades da vida diaria  

- A casa, dependencias e obxectos  

- Xogo  

- Clima  

- Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
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PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

Avaliación formativa: observación e o seguimento sistemático do alumnado, é dicir, tomaranse 

en consideración todas as producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual 

como grupal: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 

resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e auto-avaliación entre 

outros. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse 

á flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

-Listas de control. 

-Diario de aula. 

-Rúbricas. 

CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

Ferramentas de avaliación do traballo 

competencial: observación do traballo diario, 

expresión oral e actividades escritas. 

60% 

Participación activa nas clases e respecto 

polos compañeiros/as. 
20% 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe. 20% 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN (recollidos no proxecto educativo do centro) 

A).-Promoción entre os niveis de 1º ata 6ºde E.P: 

 Promoverá o alumnado que obteña cando menos a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá o alumnado que aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas xa permanecera un 

ano máis nun destes niveis.  

 Promoverá o alumnado que teña cualificación de INSUFICIENTE nunha área sempre e cando se considere que ten a 

madurez adecuada. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en dúas áreas si estas son as das linguas (galega 

e castelá), ou ben unha área das citadas de lingua e a de matemáticas conxuntamente.  

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. seguirase a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo: 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a 

adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á 

aprendizaxe. 
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2) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

serán os establecidos na dita adaptación. 

 

B).Promoción de etapa de primaria a secundaria (6º de primaria a 1º ESO): 

 Promoverá á etapa de educación secundaria obrigatoria aquel alumnado que obteña cando menos a cualificación de 

SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá á etapa de secundaria obrigatoria o alumnado que, aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en 

todas as áreas, xa permanecera un ano máis con anterioridade na educación primaria. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en tres ou máis áreas, ou en dúas áreas sempre 

que estas sexan as de matemáticas e lingua castelá ou galega. E ó mesmo tempo teña un desenvolvemento das 

competencias clave e un grao de madurez tal, que dificulten gravemente o seu traballo na etapa de secundaria. 

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. se seguirá a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o 
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requira, a adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da 

información referente á aprendizaxe. 

Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 

establecidos na dita adaptación. 
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NIVEL: 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

OBXECTIVOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

a 
Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, preparárense 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

b 
Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c 
Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse 
con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d 
Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 
oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

e 
Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

f 
Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar 
e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g 
Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen 
de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h 
Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a 
cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i 
Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un 
espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

j 
Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e 
audiovisuais. 
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k 
Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 
educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l 
Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan 
o seu coidado. 

m 
Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o 
Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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MATERIA: LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 3º DE PRIMARIA 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estratexias de comprensión 
de textos orais:   
- Mobilización de expectativas, 
identificación de claves e 
inferencias, comprobación e 
reformulación de hipótese.  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; costumes e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, o acordo ou desacordo, 
o sentimento, a intención.  

 
CE1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto.  
 
CE1.2. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades, 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade, 
escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz, 
contacto físico) e convencións 

 

EA1.1.  Comprende o sentido 
global de explicacións ou 
instrucións orais sinxelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.1.1. Escoita  e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada 
polo profesor. CCL 

IL1.1.2. Escoita  e realiza as 
rutinas de apertura e de peche 
da unidade identificando 
patróns discursivos básicos. 
CCL, SIE 

IL1.1.3. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as 
normas dos mesmos. CCL, 
CSC, SIE 

IL1.1.4. Escoita  as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares, tanto sobre 
información explícita como 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Descrición de persoas, 
actividades, lugares e 
obxectos. 
 - Petición e ofrecemento de 
información, axuda, instrucións, 
obxectos, permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
 
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción) 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

sociais (normas de cortesía), e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os mesmos a 
unha comprensión adecuada 
do texto.  
 
CE1.3. Identificar o sentido 
xeral, a información esencial e 
a maioría dos puntos principais 
en textos orais moi breves e 
sinxelos, cun gran número de 
estruturas simples e léxico de 
uso moi frecuente, articulados 
con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns 
predicibles sempre que se 
conte con apoio visual, 
posibilidade de repetición ou 
confirmación e cunha forte 
referencia contextual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

implícita e responde con 
corrección ás mesmas. CCL 

IL1.1.5. Escoita  e comprende 
a  información esencial ou os 
puntos principais de textos 
orais sinxelos, tales como 
demandas de información, 
ordes, ofrecementos, opinións, 
etc. CCL 

IL1.1.6. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. 
CCL, CCEC, SIE 

IL1.1.7. Escoita  e practica 
indicacións para chegar a un 
lugar, discriminando a 
entoación e o ritmo propios do 
idioma estranxeiro e 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

CE1.4. Distinguir a función 
comunicativa principal (p. e. 
unha demanda de información, 
unha orde, ou un ofrecemento), 
así como os patróns 
discursivos básicos (p. e. inicio 
e peche conversacional, ou os 
puntos dunha narración 
esquemática).  
 
CE1.5. Recoñecer os 
significados máis comúns 
asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral (p. e. 
estrutura interrogativa para 
demandar información).  
 
CE1.6. Recoñecer un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo 
a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 

EA1.2. Extrae o sentido xeral e 
capta os detalles esenciais de 
narracións orais adecuadas ao 
seu nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Identifica un repertorio 
limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo ao tema da 
unidade, coa axuda de imaxes 
e ilustracións. CCL 

IL1.2.2. Identifica palabras e 
expresións familiares en 
cancións  relacionadas co 
tema da unidade, aínda que 
non as comprenda na súa 
totalidade. CCL, CCEC 

IL1.2.3. Escoita  e comprende 
chants, rimas, poemas, etc. 
relacionados co tema da 
unidade, identificando os 
patróns rítmicos e de 
entoación. CCL, CCEC 

IL1.2.4. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminando os diferentes 
sons do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

intereses, e 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.  
 
CE1.7. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos e 
recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.2.5. Capta o sentido xeral 
e información máis específica 
de mensaxes orais sobre 
temas inter-curriculares, e 
comprende a súa dimensión 
social. CCL, CMCT, CSC 

IL1.2.6. Escoita  e analiza 
información relacionada coa 
cultura anglosaxona, 
mostrando respecto cara ás 
diferenzas culturais. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 

IL1.2.7. Escoita  e identifica 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos sobre 
vida cotiá, condicións de vida, 
relacións interpersoais, etc. e 
compáraos coa experiencia 
propia. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

EA1.3. Asimila as ideas 
principais de presentacións 
sinxelas e ben estruturadas 
sobre temas familiares ou do 
seu interese (p. e. animais, 
personaxes de conto), a 
condición de que conte con 
imaxes e ilustracións e se fale 
de maneira lenta e clara.  

 

 

 

 

EA1.4. Identifica o tema dunha 
conversación moi sinxela e 
predicible que ten lugar na súa 
presenza nalgún espazo 

IL1.2.8. Escoita  e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.3.1. Identifica un repertorio 
limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo ao tema da 
unidade, coa axuda de imaxes 
e ilustracións. CCL 

IL1.3.2. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminando os diferentes 
sons do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.3.3. Identifica obxectos, 
lugares ou persoas a partir 
dunha descrición oral. CCL 

IL1.4.1. Comprende 
conversacións sobre asuntos 
familiares, relacionados co 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

público real ou simulado sobre 
temas coñecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.5. Comprende o sentido 
xeral e o esencial das 
dramatizacións de contos 
tradicionais ou de historias 
populares previamente 
coñecidos. 

tema da unidade e extrae 
información global e 
específica. CCL 

IL1.4.2. Escoita conversacións 
relacionadas cos 
contos/historias da unidade, 
identificando as ideas 
principais e a información 
específica e analizando os 
valores incluídos neles. CCL 

IL1.4.3. Escoita conversacións 
de tipo ético comprendendo os 
expoñentes lingüísticos 
básicos empregados. CCL, 
CSC 

IL1.5.1. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminando os diferentes 
sons do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

IL1.5.2. Participa en 
actividades de práctica oral por 
parellas, falando sobre gustos 
e opinións, pedindo permiso, 
pedindo aclaracións, 
expresando o que saben ou 
poden facer e respectando as 
quendas de palabra. CCL, 
CSC, SIE 

IL1.5.3. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Estratexias de produción de 
textos orais:  
 
- Planificación, execución e 
control mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos e paratextuais.  
 
  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; costumes e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, o acordo ou desacordo, 
o sentimento, a intención. 

CE2.1. 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.  

 

CE2.2. Coñecer aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada 

ao contexto, respectando as 

EA2.1.  Fai presentacións 

breves e sinxelas, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre 

temas cotiáns ou do seu 

interese (presentarse e 

presentar a outras persoas; dar 

información básica sobre si 

mesmo, a súa familia e a súa 

clase; o seu menú preferido, o 

aspecto exterior dun obxecto 

ou un animal; dicir o que lle 

gusta e non lle gusta) usando 

estruturas moi sinxelas.  

 

 

 

 

 

IL2.1.1. Fai descricións e 

presentacións simples 

relacionadas co tema da 

unidade utilizando con 

corrección os coñecementos 

adquiridos acerca das 

estruturas sintácticas. CCL, SIE 

IL2.1.2. Canta cancións 

relacionadas co tema da 

unidade, practicando patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación e potenciando os 

seus coñecementos artísticos. 

CCL, CCEC 

IL2.1.3. Recita  chants, rimas, 

poemas, etc. relacionados co 

tema da unidade, practicando 

os patróns rítmicos e de 

entoación e fomentando a súa 

expresión artística. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 - Descrición de persoas, 
actividades, lugares e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, instrucións, 
obxectos, permiso. 
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(produción) 

 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

convencións comunicativas 

máis elementais.  

 

CE2.3. Interactuar de maneira 

moi básica, utilizando técnicas 

moi simples, lingüísticas ou 

non verbais (p. e. resposta 

física, xestos ou contacto 

físico) para iniciar, manter ou 

concluír unha breve 

conversación, cumprindo a 

función comunicativa principal 

do texto (p. e. un saúdo, unha 

felicitación, un intercambio de 

información).  

 

CE2.4. Participar de maneira 

moi simple e de maneira 

comprensible, aínda que sexan 

necesarias algunhas 

aclaracións, en conversacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.1.4. Realiza 

representacións e 

dramatizacións dos 

contos/historias da unidade, 

mostrando iniciativa á hora de 

utilizar os expoñentes 

lingüísticos básicos. CCL, 

CCEC, SIE 

IL2.1.5. Realiza 

representacións e 

dramatizacións de cuestións 

relacionadas co tema da 

unidade, empregando un léxico 

oral de alta frecuencia 

adaptado á súa competencia 

lingüística. CCL, CCEC, SIE 

IL2.1.6. Participa en 

dramatizacións sinxelas, 

breves e guiadas que requiran 

un intercambio de información 

sobre temas relacionados coas 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
moi breves con intercambio 

directo de información sobre 

temas moi familiares, utilizando 

expresións e frases sinxelas e 

de uso moi frecuente, 

fundamentalmente illadas 

aínda que nalgunhas ocasións 

consiga conectalas de forma 

básica, sendo indispensable a 

paráfrase  e a cooperación do 

interlocutor para manter a 

conversación.  

 

CE2.5. Facerse entender en 

intervencións breves e 

sinxelas, aínda que se 

produzan titubeos, vacilacións, 

repeticións ou pausas para 

reorganizar o discurso.  

 

 

 

 

 

EA2.2. Responde 

adecuadamente en situacións 

de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre si 

mesmo, petición ou 

ofrecemento de obxectos, 

expresión do que lle gusta ou 

non, do que está a facer, do 

lugar onde está situado algo, 

etc.)  

 

 

 

 

tradicións e costumes. CCL, 

CCEC, CSC, SIE 

 

 

IL2.2.1. Escoita  e practica 

rutinas de saúdos e 

despedidas, discriminando a 

acentuación das palabras 

usadas habitualmente e 

respectando as convencións 

sociais. CCL, CSC 

IL2.2.2. Mantén conversacións 

relacionadas co tema da 

unidade, utilizando expresións 

e frases sinxelas e de uso 

frecuente. CCL, SIE 

IL2.2.3. Interpreta diálogos 

sobre situacións cotiás, con 

progresiva autonomía, eficacia 

e complexidade baseándose en 

modelos e estruturas 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
CE2.6. Manexar estruturas 

sintácticas básicas (p. e. 

enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores 

básicos como “e”), aínda que 

se sigan cometendo erros 

básicos de maneira sistemática 

en, p. e., tempos verbais ou na 

concordancia. 

 

CE2.7. Coñecer e utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos 

relacionados cos propios 

intereses, experiencias e 

necesidades.  

 

CE2.8. Articular, de maneira 

polo xeral comprensible pero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lingüísticas coñecidas. CCL, 

SIE 

IL2.2.4. Utiliza apoios visuais e 

estratexias non verbais (xestos, 

mímica, onomatopeias) para 

favorecer a comunicación en 

situacións cotiás.CCL, CAA 

IL2.2.5. Participa en diálogos 

relacionados con celebracións, 

tradicións e costumes doutras 

culturas, (por exemplo países 

de lingua inglesa),  

comparándoas coas propias. 

CCL, CCEC, CSC 

IL2.2.6. Realiza enquisas entre 

os seus compañeiros e analiza 

os resultados, empregando 

espontaneamente formas e 

estruturas comunicativas 

sinxelas e cotiás. CCL, CMCT, 

SIE 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
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. 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións cara a cara ou 

por medios técnicos que 

permitan ver a cara e xestos do 

interlocutor, nas que establece 

contacto social (dar as grazas, 

saudar, despedirse, dirixirse a 

alguén, pedir desculpas, 

presentarse, felicitar a alguén), 

intercámbiase información 

persoal (nome, idade, etc.), 

exprésanse sentimentos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Mantén conversacións 

relacionadas co tema da 

unidade, utilizando expresións 

e frases sinxelas e de uso 

frecuente. CCL, SIE 

IL2.3.2. Participa en 

conversacións acerca dos 

contos/historias da unidade e 

sobre os valores incluídos nos 

mesmos, mostrando interese 

por facerse entender.. CCL, 

CCEC, CSC 

IL2.3.3. Participa en role-plays 

para practicar os patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación da unidade. CCL, 

SIE 

IL2.3.4. Participa en 

actividades de práctica oral por 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parellas, falando sobre gustos 

e opinións, pedindo permiso, 

pedindo aclaracións, 

expresando o que saben ou 

poden facer e respectando as 

quendas de palabra. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.3.5. Produce de forma 

comunicativa mensaxes orais 

sobre temas inter-curriculares 

mostrando respecto cara a 

opinións distintas á súa. CCL, 

CMCT, CSC 

IL2.3.6. Fala sobre temas 

relacionados coa cultura 

anglosaxona , relacionando os 

elementos socioculturais 

foráneos cos propios. CCL, 

CMCT, CSC, CCEC 

IL2.3.7. Fala sobre temas 

socioculturais respectando as 

peculiaridades culturais do país 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.4. Desenvólvese en 

situacións cotiás simples, reais 

ou simuladas (p. e. pedir unha 

comida no comedor escolar). 

ou países nos que se fala a 

lingua estranxeira e 

comparándoas coas propias. 

CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL2.3.8. Conversa e debate 

acerca de cuestións de tipo 

ético, manifestando actitudes 

positivas polas intervencións 

doutras persoas. CCL, CSC 

 

 

IL2.4.1. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE  

IL2.4.2. Participa en role-plays 

para practicar os patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
de entoación da unidade. CCL, 

SIE 

IL2.4.3. Participa en 

actividades de práctica oral por 

parellas, falando sobre gustos 

e opinións, pedindo permiso, 

pedindo aclaracións, 

expresando o que saben ou 

poden facer e respectando as 

quendas de palabra. CCL, 

CSC, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Estratexias de comprensión 

de textos escritos:   

- Mobilización de expectativas, 

identificación de claves e 

inferencias, comprobación e 

reformulación de hipótese. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía; costumes e 

actitudes; linguaxe non verbal.  

 

Funcións comunicativas:  

- Saúdos e presentacións, 

desculpas, agradecementos.  

CE3.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información 

esencial ou os puntos 

principais do texto.  

 

CE3.2. Identificar aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, 

sobre vida cotiá (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebracións), condicións de 

vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais 

(familiares, de amizade, 

escolares) e convencións 

sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a 

EA3.1. Formula hipótese sobre 

o contido de textos sinxelos 

partindo dos seus 

coñecementos previos, das 

ilustracións, do título, dos 

elementos gráficos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.1.1. Identifica un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo ao tema da 

unidade, a través da lectura de 

palabras e frases. CCL 

IL3.1.2. Le contos/historias 

relacionadas co tema da 

unidade comprendendo os 

expoñentes lingüísticos básicos 

empregados, e analizando os 

valores de tipo ético 

relacionados. CCL, CCEC, 

CSC 

IL3.1.3. Predí e infere o contido 

das lecturas da unidade 

utilizando de forma habitual as 

indicacións do contexto. CCL, 

CAA 

IL3.1.4. Predí e infere o contido 

dunha lectura a través de 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
- Expresión da capacidade, o 

gusto, o acordo ou desacordo, 

o sentimento, a intención.  

- Descrición de persoas, 

actividades, lugares e 

obxectos.  

- Petición e ofrecemento de 

axuda, instrucións, obxectos, 

permiso.  

- Establecemento e 

mantemento da comunicación.  

 

Estruturas sintáctico-

discursivas 

 
Léxico escrito de alta 

frecuencia (recepción) 

 

unha comprensión adecuada 

do texto. 

 

CE3.3. Identificar o sentido 

xeral, as ideas principais e a 

maioría das informacións 

específicas en textos impresos 

ou dixitais, moi breves e 

sinxelos, con estruturas 

simples e léxico de uso moi 

frecuente, sobre temas moi 

familiares e cotiáns, sempre 

que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con 

apoio visual e contextual.  

 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas 

principais do texto (p. e. unha 

felicitación, unha demanda de 

información, ou un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EA3.2. Comprende 

información esencial e localiza 

información específica en 

imaxes e asocia palabras e 

textos breves coas mesmas. 

CCL, CAA 

IL3.1.5. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.1.6. Le acerca de cuestións 

de tipo ético aplicando os 

coñecementos adquiridos a 

unha comprensión adecuada 

do texto. CCL, CSC 

 

IL3.2.1. Le e identifica 

información básica e 

instrucións nos enunciados dos 

exercicios, valorando a lingua 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

básicas.  

 

ofrecemento) e un repertorio 

limitado dos seus expoñentes 

máis habituais, así como os 

patróns discursivos básicos (p. 

e. inicio e peche dunha carta, 

ou os puntos dunha descrición 

esquemática).  

 

CE3.5. Recoñecer os 

significados máis comúns 

asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

comunicación escrita (p. e. 

estrutura interrogativa para 

demandar información).  

 

CE3.6. Recoñecer un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos 

material informativo sinxelo 

como menús ou anuncios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estranxeira como instrumento 

para comunicarse. CCL 

IL3.2.2. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.2.3. Le e capta a 

información esencial en notas, 

letreiros, carteis, anuncios, 

folletos, catálogos, horarios, 

prezos, etc. distinguindo as 

estruturas sintácticas básicas 

CCL, CCEC 

IL3.2.4. Le e comprende textos 

escritos máis complexos, tales 

como cartas, e-mails, postais, 

diarios, mensaxes, invitacións, 

felicitacións, etc. identificando 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir do contexto 

e da información contida no 

texto os significados probables 

de palabras e expresións que 

se descoñecen.  

 

 

 

CE3.7. Recoñecer os signos 

ortográficos básicos (p. e. 

punto, coma, interrogación, 

exclamación), así como 

símbolos de uso frecuente (p. 

e. ☺, @, $, ₤), e identificar os 

significados e intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.3. Comprende unha 

secuencia moi breve e sinxela 

de instrucións para realizar p. 

e. unha receita moi sinxela.  

 

 

 

patróns discursivos básicos 

CCL 

IL3.2.5. Utiliza de forma 

habitual dicionarios bilingües, 

monolingües ou as TIC para 

axudar á comprensión de 

significados e fomentar a 

aprendizaxe autónoma. CCL, 

CD, CAA 

 

 

IL3.3.1. Le e comprende as 

explicacións gramaticais e as 

estruturas sintácticas da 

unidade, fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, 

CAA 

IL3.3.2. Le e identifica 

información básica e 

instrucións nos enunciados dos 

exercicios, valorando a lingua 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estranxeira como instrumento 

para comunicarse. CCL 

IL3.3.3. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.3.4. Le consellos para 

mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe e ponos en 

práctica fomentando a súa 

autonomía e valorando os seus 

propios progresos de maneira 

axustada á realidade. CCL, 

CAA 

IL3.3.5. Le e comprende as 

instrucións para levar a cabo 

unha tarefa, utilizando  os 

coñecementos previos sobre o 

tema, transferidos da lingua 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

EA3.4. Comprende o esencial 

e os puntos principais de 

noticias moi breves e artigos de 

revistas infantís que traten 

temas que lle sexan familiares 

ou sexan do seu interese 

(animais, deportes, grupos 

musicais, xogos de 

computador). 

 

 

 

 

 

 

materna á lingua estranxeira. 

CCL, CMCT, CCEC 

 

IL3.4.1. Identifica o tema e o 

sentido xeral de textos sobre 

temas inter-curriculares 

mostrando interese pola súa 

dimensión social. CCL, CMCT, 

CSC 

IL3.4.2. Le textos relacionados 

coa cultura anglosaxona , 

mostrando respecto cara á 

diversidade cultural. CCL, 

CMCT, CSC, CCEC 

IL3.4.3. Le textos sobre temas 

socioculturais identificando as 

peculiaridades do país ou 

países nos que se fala a lingua 

estranxeira. CCL, CMCT, CSC, 

CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.4. Le e identifica 

expresións e palabras que 

aparecen en textos sinxelos 

relativos a temas do seu 

interese sobre vida cotiá, 

condicións de vida, relacións 

interpersoais, convencións 

sociais, etc. CCL, CSC 

IL3.4.5. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.4.6. Identifica o sentido 

xeral, expresións e palabras e 

información máis específica de 

artigos de prensa, noticias, 

revistas, blogues, páxinas web, 

etc. CCL, CMCT, CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
IL3.4.7. Le en voz alta textos 

variados pronunciándoos de 

forma moi próxima ao modelo. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Estratexias de produción de 

textos escritos:  

 

- Planificación, execución e 
control mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos e paratextuais  
  
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; costumes e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, o acordo ou desacordo, 
o sentimento, a intención.  

 
CE4.1.  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. 
 
CE4.2. Coñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos 
concretos e significativos e 
aplicalos a unha produción 
escrita adecuada ao contexto, 
respectando as normas de 
cortesía básicas. 
 
CE4.3. Construír, en papel ou 
en soporte electrónico, textos 
moi curtos e moi sinxelos, 
compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro ou 

EA4.1. Completa formularios 
marcando opcións e 
completando datos ou outro 
tipo de información persoal (p. 
e. gustos, títulos de contos 
lidos, opinións, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.1.1. Completa actividades 
escritas con información 
persoal, con claridade e 
axustándose aos diferentes 
modelos de texto. CCL, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información sobre 
si mesmo ou a súa contorna 
inmediata, con razoable 
corrección gramatical e 
ortográfica e utilizando a 
puntuación adecuada. CCL, 
SIE 

IL4.1.3. Completa información 
persoal a través de fichas, 
formularios, listaxes, resumos, 
opinións, utilizando con 
corrección estruturas 
sintácticas coñecidas 
utilizadas con frecuencia. CCL, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
- Descrición de persoas, 
actividades, lugares e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
axuda, instrucións, obxectos, 
permiso. 
 - Establecemento e 
mantemento da comunicación.   
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
Léxico escrito de alta 
frecuencia (produción) 
 
Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
básicas. 
 

informal, utilizando con certa 
frecuencia a forma correcta das 
convencións ortográficas 
básicas 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 
moi familiares e predicibles.  
 
CE4.4. 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 para inicio e 
despedida para peche dunha 
carta, ou unha narración 
esquemática desenvolvida en 
puntos). 
 

EA4.2. É capaz de construír 
textos narrativos sinxelos 
partindo de modelos e/ou de 
andamiajes moi estruturados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.1. Completa actividades 
escritas achegando 
información global e específica 
sobre temas inter-curriculares. 
CCL, CMCT, SIE 

IL4.2.2. Completa actividades 
escritas relacionadas coa 
cultura anglosaxona, 
comparándoa coa propia e 
empregando patróns 
discursivos básicos. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 

IL4.2.3. Completa actividades 
escritas sobre temas 
socioculturais utilizando 
expresións e palabras propias 
das tradicións e costumes. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL4.2.4. Escribe con razoable 
corrección palabras ou frases 
curtas que se utilizan 
normalmente ao falar de modo 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
CE4.5. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
básicos como “e”), aínda que 
se sigan cometendo erros 
básicos de maneira sistemática 
en, p. e., tempos verbais ou na 
concordancia.  
 
CE4.6. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados cos propios 
intereses, experiencias e 
necesidades.  
 
CE4.7. Aplicar patróns gráficos 
e convencións ortográficas 
básicas para escribir con 
razoable corrección palabras 
ou frases curtas que se utilizan 
normalmente ao falar, pero non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se acheguen á ortografía 
correcta.CCL, CAA 

IL4.2.5. Completa actividades 
de repaso dos contidos 
aprendidos na unidade, 
identificando estratexias 
persoais e recursos que 
faciliten a propia aprendizaxe. 
CCL, CAA 

IL4.2.6. Completa actividades 
de auto-avaliación dos 
contidos aprendidos na 
unidade, mostrando unha 
actitude activa e participativa 
para mellorar a súa 
aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 

IL4.2.7. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. 
CCL, CCEC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
necesariamente cunha 
ortografía totalmente 
normalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.3. Escribe a partir dun 
modelo correspondencia 
persoal breve e simple 
(mensaxes, notas, postais, 
correos) na que felicita a 
alguén, ou fala de si mesmo e 
da súa contorna inmediata 
(familia, amigos, obxectos, 
lugares) 

IL4.2.8. Realiza debuxos e 
representacións artísticas 
relacionadas co tema e o 
vocabulario da unidade en 
diferentes soportes para 
facerse comprender. CCL, 
CCEC, SIE 

 

 

IL4.3.1. Practica as estruturas 
sintácticas e o léxico de alta 
frecuencia aprendido na 
unidade utilizando expoñentes 
lingüísticos básicos para a 
escritura de textos. CCL, CAA 

IL4.3.2. Escribe textos 
relacionados co tema da 
unidade seguindo un modelo, 
con razoable corrección de 
modo que se achegue á 
ortografía correcta. CCL, SIE, 
CAA 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

IL4.3.3. Escribe cartas, e-
mails, postais, mensaxes, 
diarios, blogues, páxinas web, 
etc. seguindo un modelo e 
utilizando de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación 
social . CCL, CAA, SIE 

 

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag))  

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salade !).  

- Negación: (negative sentences with not), non (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions) 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous).  
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- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to).  

- Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, demonstratives); a calidade (very + Adj.).  

- Expresión da cantidade: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, 

(a) little, more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance). 

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, summer), indications of time : anteriority (before); 

posteriority (after); sequence (first…then).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

- Identificación persoal 

- Vivenda, fogar e contorna  

- Actividades da vida diaria  

- Familia e amigos  

- Tempo libre, lecer e deporte  

- Viaxes e vacacións  

- Saúde e coidados físicos  

- Compras e actividades comerciais  
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- Alimentación e restauración  

- Transporte  

- Medio ambiente, clima e contorna natural  

- Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

 

 

PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

Avaliación formativa: observación e o seguimento sistemático do alumnado, é dicir, tomaranse 

en consideración todas as producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual 

como grupal: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 

resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e auto-avaliación entre 

outros. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse 

á flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

-Listas de control. 

-Diario de aula. 

-Rúbricas. 

CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

Ferramentas de avaliación do traballo 

competencial: observación do traballo diario, 

expresión oral e actividades escritas. 

60% 
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Participación activa nas clases e respecto 

polos compañeiros/as. 
20% 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe. 20% 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (recollidos no proxecto educativo do centro) 

A).-Promoción entre os niveis de 1º ata 6ºde E.P: 

 Promoverá o alumnado que obteña cando menos a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá o alumnado que aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas xa permanecera un 

ano máis nun destes niveis.  

 Promoverá o alumnado que teña cualificación de INSUFICIENTE nunha área sempre e cando se considere que ten a 

madurez adecuada. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en dúas áreas si estas son as das linguas (galega 

e castelá), ou ben unha área das citadas de lingua e a de matemáticas conxuntamente.  

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. seguirase a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo: 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a 

adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á 

aprendizaxe. 
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2) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

serán os establecidos na dita adaptación. 

B).Promoción de etapa de primaria a secundaria (6º de primaria a 1º ESO): 

 Promoverá á etapa de educación secundaria obrigatoria aquel alumnado que obteña cando menos a cualificación de 

SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá á etapa de secundaria obrigatoria o alumnado que, aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en 

todas as áreas, xa permanecera un ano máis con anterioridade na educación primaria. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en tres ou máis áreas, ou en dúas áreas sempre 

que estas sexan as de matemáticas e lingua castelá ou galega. E ó mesmo tempo teña un desenvolvemento das 

competencias clave e un grao de madurez tal, que dificulten gravemente o seu traballo na etapa de secundaria. 

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. se seguirá a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o 

requira, a adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da 

información referente á aprendizaxe. 

Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 

establecidos na dita adaptación. 



35 
 

 



1 
 

 

NIVEL: 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

OBXECTIVOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

a 
Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, preparárense 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

b 
Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c 
Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse 
con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d 
Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 
oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

e 
Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

f 
Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar 
e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g 
Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen 
de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h 
Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a 
cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i 
Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un 
espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

j 
Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e 
audiovisuais. 
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k 
Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 
educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l 
Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan 
o seu coidado. 

m 
Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o 
Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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MATERIA: LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 3º DE PRIMARIA 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estratexias de comprensión 
de textos orais:   
- Mobilización de expectativas, 
identificación de claves e 
inferencias, comprobación e 
reformulación de hipótese.  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; costumes e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, o acordo ou desacordo, 
o sentimento, a intención.  

 
CE1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto.  
 
CE1.2. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades, 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade, 
escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz, 
contacto físico) e convencións 

 

EA1.1.  Comprende o sentido 
global de explicacións ou 
instrucións orais sinxelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.1.1. Escoita  e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada 
polo profesor. CCL 

IL1.1.2. Escoita  e realiza as 
rutinas de apertura e de peche 
da unidade identificando 
patróns discursivos básicos. 
CCL, SIE 

IL1.1.3. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as 
normas dos mesmos. CCL, 
CSC, SIE 

IL1.1.4. Escoita  as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares, tanto sobre 
información explícita como 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Descrición de persoas, 
actividades, lugares e 
obxectos. 
 - Petición e ofrecemento de 
información, axuda, instrucións, 
obxectos, permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
 
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción) 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

sociais (normas de cortesía), e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os mesmos a 
unha comprensión adecuada 
do texto.  
 
CE1.3. Identificar o sentido 
xeral, a información esencial e 
a maioría dos puntos principais 
en textos orais moi breves e 
sinxelos, cun gran número de 
estruturas simples e léxico de 
uso moi frecuente, articulados 
con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns 
predicibles sempre que se 
conte con apoio visual, 
posibilidade de repetición ou 
confirmación e cunha forte 
referencia contextual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

implícita e responde con 
corrección ás mesmas. CCL 

IL1.1.5. Escoita  e comprende 
a  información esencial ou os 
puntos principais de textos 
orais sinxelos, tales como 
demandas de información, 
ordes, ofrecementos, opinións, 
etc. CCL 

IL1.1.6. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. 
CCL, CCEC, SIE 

IL1.1.7. Escoita  e practica 
indicacións para chegar a un 
lugar, discriminando a 
entoación e o ritmo propios do 
idioma estranxeiro e 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

CE1.4. Distinguir a función 
comunicativa principal (p. e. 
unha demanda de información, 
unha orde, ou un ofrecemento), 
así como os patróns 
discursivos básicos (p. e. inicio 
e peche conversacional, ou os 
puntos dunha narración 
esquemática).  
 
CE1.5. Recoñecer os 
significados máis comúns 
asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral (p. e. 
estrutura interrogativa para 
demandar información).  
 
CE1.6. Recoñecer un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo 
a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 

EA1.2. Extrae o sentido xeral e 
capta os detalles esenciais de 
narracións orais adecuadas ao 
seu nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Identifica un repertorio 
limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo ao tema da 
unidade, coa axuda de imaxes 
e ilustracións. CCL 

IL1.2.2. Identifica palabras e 
expresións familiares en 
cancións  relacionadas co 
tema da unidade, aínda que 
non as comprenda na súa 
totalidade. CCL, CCEC 

IL1.2.3. Escoita  e comprende 
chants, rimas, poemas, etc. 
relacionados co tema da 
unidade, identificando os 
patróns rítmicos e de 
entoación. CCL, CCEC 

IL1.2.4. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminando os diferentes 
sons do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

intereses, e 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.  
 
CE1.7. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos e 
recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.2.5. Capta o sentido xeral 
e información máis específica 
de mensaxes orais sobre 
temas inter-curriculares, e 
comprende a súa dimensión 
social. CCL, CMCT, CSC 

IL1.2.6. Escoita  e analiza 
información relacionada coa 
cultura anglosaxona, 
mostrando respecto cara ás 
diferenzas culturais. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 

IL1.2.7. Escoita  e identifica 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos sobre 
vida cotiá, condicións de vida, 
relacións interpersoais, etc. e 
compáraos coa experiencia 
propia. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

EA1.3. Asimila as ideas 
principais de presentacións 
sinxelas e ben estruturadas 
sobre temas familiares ou do 
seu interese (p. e. animais, 
personaxes de conto), a 
condición de que conte con 
imaxes e ilustracións e se fale 
de maneira lenta e clara.  

 

 

 

 

EA1.4. Identifica o tema dunha 
conversación moi sinxela e 
predicible que ten lugar na súa 
presenza nalgún espazo 

IL1.2.8. Escoita  e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.3.1. Identifica un repertorio 
limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo ao tema da 
unidade, coa axuda de imaxes 
e ilustracións. CCL 

IL1.3.2. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminando os diferentes 
sons do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.3.3. Identifica obxectos, 
lugares ou persoas a partir 
dunha descrición oral. CCL 

IL1.4.1. Comprende 
conversacións sobre asuntos 
familiares, relacionados co 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

público real ou simulado sobre 
temas coñecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.5. Comprende o sentido 
xeral e o esencial das 
dramatizacións de contos 
tradicionais ou de historias 
populares previamente 
coñecidos. 

tema da unidade e extrae 
información global e 
específica. CCL 

IL1.4.2. Escoita conversacións 
relacionadas cos 
contos/historias da unidade, 
identificando as ideas 
principais e a información 
específica e analizando os 
valores incluídos neles. CCL 

IL1.4.3. Escoita conversacións 
de tipo ético comprendendo os 
expoñentes lingüísticos 
básicos empregados. CCL, 
CSC 

IL1.5.1. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminando os diferentes 
sons do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

IL1.5.2. Participa en 
actividades de práctica oral por 
parellas, falando sobre gustos 
e opinións, pedindo permiso, 
pedindo aclaracións, 
expresando o que saben ou 
poden facer e respectando as 
quendas de palabra. CCL, 
CSC, SIE 

IL1.5.3. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Estratexias de produción de 
textos orais:  
 
- Planificación, execución e 
control mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos e paratextuais.  
 
  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; costumes e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, o acordo ou desacordo, 
o sentimento, a intención. 

CE2.1. 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.  

 

CE2.2. Coñecer aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada 

ao contexto, respectando as 

EA2.1.  Fai presentacións 

breves e sinxelas, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre 

temas cotiáns ou do seu 

interese (presentarse e 

presentar a outras persoas; dar 

información básica sobre si 

mesmo, a súa familia e a súa 

clase; o seu menú preferido, o 

aspecto exterior dun obxecto 

ou un animal; dicir o que lle 

gusta e non lle gusta) usando 

estruturas moi sinxelas.  

 

 

 

 

 

IL2.1.1. Fai descricións e 

presentacións simples 

relacionadas co tema da 

unidade utilizando con 

corrección os coñecementos 

adquiridos acerca das 

estruturas sintácticas. CCL, SIE 

IL2.1.2. Canta cancións 

relacionadas co tema da 

unidade, practicando patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación e potenciando os 

seus coñecementos artísticos. 

CCL, CCEC 

IL2.1.3. Recita  chants, rimas, 

poemas, etc. relacionados co 

tema da unidade, practicando 

os patróns rítmicos e de 

entoación e fomentando a súa 

expresión artística. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 - Descrición de persoas, 
actividades, lugares e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, instrucións, 
obxectos, permiso. 
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(produción) 

 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

convencións comunicativas 

máis elementais.  

 

CE2.3. Interactuar de maneira 

moi básica, utilizando técnicas 

moi simples, lingüísticas ou 

non verbais (p. e. resposta 

física, xestos ou contacto 

físico) para iniciar, manter ou 

concluír unha breve 

conversación, cumprindo a 

función comunicativa principal 

do texto (p. e. un saúdo, unha 

felicitación, un intercambio de 

información).  

 

CE2.4. Participar de maneira 

moi simple e de maneira 

comprensible, aínda que sexan 

necesarias algunhas 

aclaracións, en conversacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.1.4. Realiza 

representacións e 

dramatizacións dos 

contos/historias da unidade, 

mostrando iniciativa á hora de 

utilizar os expoñentes 

lingüísticos básicos. CCL, 

CCEC, SIE 

IL2.1.5. Realiza 

representacións e 

dramatizacións de cuestións 

relacionadas co tema da 

unidade, empregando un léxico 

oral de alta frecuencia 

adaptado á súa competencia 

lingüística. CCL, CCEC, SIE 

IL2.1.6. Participa en 

dramatizacións sinxelas, 

breves e guiadas que requiran 

un intercambio de información 

sobre temas relacionados coas 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
moi breves con intercambio 

directo de información sobre 

temas moi familiares, utilizando 

expresións e frases sinxelas e 

de uso moi frecuente, 

fundamentalmente illadas 

aínda que nalgunhas ocasións 

consiga conectalas de forma 

básica, sendo indispensable a 

paráfrase  e a cooperación do 

interlocutor para manter a 

conversación.  

 

CE2.5. Facerse entender en 

intervencións breves e 

sinxelas, aínda que se 

produzan titubeos, vacilacións, 

repeticións ou pausas para 

reorganizar o discurso.  

 

 

 

 

 

EA2.2. Responde 

adecuadamente en situacións 

de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre si 

mesmo, petición ou 

ofrecemento de obxectos, 

expresión do que lle gusta ou 

non, do que está a facer, do 

lugar onde está situado algo, 

etc.)  

 

 

 

 

tradicións e costumes. CCL, 

CCEC, CSC, SIE 

 

 

IL2.2.1. Escoita  e practica 

rutinas de saúdos e 

despedidas, discriminando a 

acentuación das palabras 

usadas habitualmente e 

respectando as convencións 

sociais. CCL, CSC 

IL2.2.2. Mantén conversacións 

relacionadas co tema da 

unidade, utilizando expresións 

e frases sinxelas e de uso 

frecuente. CCL, SIE 

IL2.2.3. Interpreta diálogos 

sobre situacións cotiás, con 

progresiva autonomía, eficacia 

e complexidade baseándose en 

modelos e estruturas 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
CE2.6. Manexar estruturas 

sintácticas básicas (p. e. 

enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores 

básicos como “e”), aínda que 

se sigan cometendo erros 

básicos de maneira sistemática 

en, p. e., tempos verbais ou na 

concordancia. 

 

CE2.7. Coñecer e utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos 

relacionados cos propios 

intereses, experiencias e 

necesidades.  

 

CE2.8. Articular, de maneira 

polo xeral comprensible pero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lingüísticas coñecidas. CCL, 

SIE 

IL2.2.4. Utiliza apoios visuais e 

estratexias non verbais (xestos, 

mímica, onomatopeias) para 

favorecer a comunicación en 

situacións cotiás.CCL, CAA 

IL2.2.5. Participa en diálogos 

relacionados con celebracións, 

tradicións e costumes doutras 

culturas, (por exemplo países 

de lingua inglesa),  

comparándoas coas propias. 

CCL, CCEC, CSC 

IL2.2.6. Realiza enquisas entre 

os seus compañeiros e analiza 

os resultados, empregando 

espontaneamente formas e 

estruturas comunicativas 

sinxelas e cotiás. CCL, CMCT, 

SIE 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
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. 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións cara a cara ou 

por medios técnicos que 

permitan ver a cara e xestos do 

interlocutor, nas que establece 

contacto social (dar as grazas, 

saudar, despedirse, dirixirse a 

alguén, pedir desculpas, 

presentarse, felicitar a alguén), 

intercámbiase información 

persoal (nome, idade, etc.), 

exprésanse sentimentos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Mantén conversacións 

relacionadas co tema da 

unidade, utilizando expresións 

e frases sinxelas e de uso 

frecuente. CCL, SIE 

IL2.3.2. Participa en 

conversacións acerca dos 

contos/historias da unidade e 

sobre os valores incluídos nos 

mesmos, mostrando interese 

por facerse entender.. CCL, 

CCEC, CSC 

IL2.3.3. Participa en role-plays 

para practicar os patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación da unidade. CCL, 

SIE 

IL2.3.4. Participa en 

actividades de práctica oral por 



15 
 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parellas, falando sobre gustos 

e opinións, pedindo permiso, 

pedindo aclaracións, 

expresando o que saben ou 

poden facer e respectando as 

quendas de palabra. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.3.5. Produce de forma 

comunicativa mensaxes orais 

sobre temas inter-curriculares 

mostrando respecto cara a 

opinións distintas á súa. CCL, 

CMCT, CSC 

IL2.3.6. Fala sobre temas 

relacionados coa cultura 

anglosaxona , relacionando os 

elementos socioculturais 

foráneos cos propios. CCL, 

CMCT, CSC, CCEC 

IL2.3.7. Fala sobre temas 

socioculturais respectando as 

peculiaridades culturais do país 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.4. Desenvólvese en 

situacións cotiás simples, reais 

ou simuladas (p. e. pedir unha 

comida no comedor escolar). 

ou países nos que se fala a 

lingua estranxeira e 

comparándoas coas propias. 

CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL2.3.8. Conversa e debate 

acerca de cuestións de tipo 

ético, manifestando actitudes 

positivas polas intervencións 

doutras persoas. CCL, CSC 

 

 

IL2.4.1. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE  

IL2.4.2. Participa en role-plays 

para practicar os patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
de entoación da unidade. CCL, 

SIE 

IL2.4.3. Participa en 

actividades de práctica oral por 

parellas, falando sobre gustos 

e opinións, pedindo permiso, 

pedindo aclaracións, 

expresando o que saben ou 

poden facer e respectando as 

quendas de palabra. CCL, 

CSC, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Estratexias de comprensión 

de textos escritos:   

- Mobilización de expectativas, 

identificación de claves e 

inferencias, comprobación e 

reformulación de hipótese. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía; costumes e 

actitudes; linguaxe non verbal.  

 

Funcións comunicativas:  

- Saúdos e presentacións, 

desculpas, agradecementos.  

CE3.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información 

esencial ou os puntos 

principais do texto.  

 

CE3.2. Identificar aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, 

sobre vida cotiá (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebracións), condicións de 

vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais 

(familiares, de amizade, 

escolares) e convencións 

sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a 

EA3.1. Formula hipótese sobre 

o contido de textos sinxelos 

partindo dos seus 

coñecementos previos, das 

ilustracións, do título, dos 

elementos gráficos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.1.1. Identifica un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo ao tema da 

unidade, a través da lectura de 

palabras e frases. CCL 

IL3.1.2. Le contos/historias 

relacionadas co tema da 

unidade comprendendo os 

expoñentes lingüísticos básicos 

empregados, e analizando os 

valores de tipo ético 

relacionados. CCL, CCEC, 

CSC 

IL3.1.3. Predí e infere o contido 

das lecturas da unidade 

utilizando de forma habitual as 

indicacións do contexto. CCL, 

CAA 

IL3.1.4. Predí e infere o contido 

dunha lectura a través de 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
- Expresión da capacidade, o 

gusto, o acordo ou desacordo, 

o sentimento, a intención.  

- Descrición de persoas, 

actividades, lugares e 

obxectos.  

- Petición e ofrecemento de 

axuda, instrucións, obxectos, 

permiso.  

- Establecemento e 

mantemento da comunicación.  

 

Estruturas sintáctico-

discursivas 

 
Léxico escrito de alta 

frecuencia (recepción) 

 

unha comprensión adecuada 

do texto. 

 

CE3.3. Identificar o sentido 

xeral, as ideas principais e a 

maioría das informacións 

específicas en textos impresos 

ou dixitais, moi breves e 

sinxelos, con estruturas 

simples e léxico de uso moi 

frecuente, sobre temas moi 

familiares e cotiáns, sempre 

que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con 

apoio visual e contextual.  

 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas 

principais do texto (p. e. unha 

felicitación, unha demanda de 

información, ou un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EA3.2. Comprende 

información esencial e localiza 

información específica en 

imaxes e asocia palabras e 

textos breves coas mesmas. 

CCL, CAA 

IL3.1.5. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.1.6. Le acerca de cuestións 

de tipo ético aplicando os 

coñecementos adquiridos a 

unha comprensión adecuada 

do texto. CCL, CSC 

 

IL3.2.1. Le e identifica 

información básica e 

instrucións nos enunciados dos 

exercicios, valorando a lingua 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

básicas.  

 

ofrecemento) e un repertorio 

limitado dos seus expoñentes 

máis habituais, así como os 

patróns discursivos básicos (p. 

e. inicio e peche dunha carta, 

ou os puntos dunha descrición 

esquemática).  

 

CE3.5. Recoñecer os 

significados máis comúns 

asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

comunicación escrita (p. e. 

estrutura interrogativa para 

demandar información).  

 

CE3.6. Recoñecer un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos 

material informativo sinxelo 

como menús ou anuncios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estranxeira como instrumento 

para comunicarse. CCL 

IL3.2.2. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.2.3. Le e capta a 

información esencial en notas, 

letreiros, carteis, anuncios, 

folletos, catálogos, horarios, 

prezos, etc. distinguindo as 

estruturas sintácticas básicas 

CCL, CCEC 

IL3.2.4. Le e comprende textos 

escritos máis complexos, tales 

como cartas, e-mails, postais, 

diarios, mensaxes, invitacións, 

felicitacións, etc. identificando 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir do contexto 

e da información contida no 

texto os significados probables 

de palabras e expresións que 

se descoñecen.  

 

 

 

CE3.7. Recoñecer os signos 

ortográficos básicos (p. e. 

punto, coma, interrogación, 

exclamación), así como 

símbolos de uso frecuente (p. 

e. ☺, @, $, ₤), e identificar os 

significados e intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.3. Comprende unha 

secuencia moi breve e sinxela 

de instrucións para realizar p. 

e. unha receita moi sinxela.  

 

 

 

patróns discursivos básicos 

CCL 

IL3.2.5. Utiliza de forma 

habitual dicionarios bilingües, 

monolingües ou as TIC para 

axudar á comprensión de 

significados e fomentar a 

aprendizaxe autónoma. CCL, 

CD, CAA 

 

 

IL3.3.1. Le e comprende as 

explicacións gramaticais e as 

estruturas sintácticas da 

unidade, fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, 

CAA 

IL3.3.2. Le e identifica 

información básica e 

instrucións nos enunciados dos 

exercicios, valorando a lingua 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estranxeira como instrumento 

para comunicarse. CCL 

IL3.3.3. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.3.4. Le consellos para 

mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe e ponos en 

práctica fomentando a súa 

autonomía e valorando os seus 

propios progresos de maneira 

axustada á realidade. CCL, 

CAA 

IL3.3.5. Le e comprende as 

instrucións para levar a cabo 

unha tarefa, utilizando  os 

coñecementos previos sobre o 

tema, transferidos da lingua 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

EA3.4. Comprende o esencial 

e os puntos principais de 

noticias moi breves e artigos de 

revistas infantís que traten 

temas que lle sexan familiares 

ou sexan do seu interese 

(animais, deportes, grupos 

musicais, xogos de 

computador). 

 

 

 

 

 

 

materna á lingua estranxeira. 

CCL, CMCT, CCEC 

 

IL3.4.1. Identifica o tema e o 

sentido xeral de textos sobre 

temas inter-curriculares 

mostrando interese pola súa 

dimensión social. CCL, CMCT, 

CSC 

IL3.4.2. Le textos relacionados 

coa cultura anglosaxona , 

mostrando respecto cara á 

diversidade cultural. CCL, 

CMCT, CSC, CCEC 

IL3.4.3. Le textos sobre temas 

socioculturais identificando as 

peculiaridades do país ou 

países nos que se fala a lingua 

estranxeira. CCL, CMCT, CSC, 

CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.4. Le e identifica 

expresións e palabras que 

aparecen en textos sinxelos 

relativos a temas do seu 

interese sobre vida cotiá, 

condicións de vida, relacións 

interpersoais, convencións 

sociais, etc. CCL, CSC 

IL3.4.5. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.4.6. Identifica o sentido 

xeral, expresións e palabras e 

información máis específica de 

artigos de prensa, noticias, 

revistas, blogues, páxinas web, 

etc. CCL, CMCT, CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
IL3.4.7. Le en voz alta textos 

variados pronunciándoos de 

forma moi próxima ao modelo. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Estratexias de produción de 

textos escritos:  

 

- Planificación, execución e 
control mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos e paratextuais  
  
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía; costumes e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, o acordo ou desacordo, 
o sentimento, a intención.  

 
CE4.1.  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. 
 
CE4.2. Coñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos 
concretos e significativos e 
aplicalos a unha produción 
escrita adecuada ao contexto, 
respectando as normas de 
cortesía básicas. 
 
CE4.3. Construír, en papel ou 
en soporte electrónico, textos 
moi curtos e moi sinxelos, 
compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro ou 

EA4.1. Completa formularios 
marcando opcións e 
completando datos ou outro 
tipo de información persoal (p. 
e. gustos, títulos de contos 
lidos, opinións, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.1.1. Completa actividades 
escritas con información 
persoal, con claridade e 
axustándose aos diferentes 
modelos de texto. CCL, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información sobre 
si mesmo ou a súa contorna 
inmediata, con razoable 
corrección gramatical e 
ortográfica e utilizando a 
puntuación adecuada. CCL, 
SIE 

IL4.1.3. Completa información 
persoal a través de fichas, 
formularios, listaxes, resumos, 
opinións, utilizando con 
corrección estruturas 
sintácticas coñecidas 
utilizadas con frecuencia. CCL, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
- Descrición de persoas, 
actividades, lugares e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
axuda, instrucións, obxectos, 
permiso. 
 - Establecemento e 
mantemento da comunicación.   
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
Léxico escrito de alta 
frecuencia (produción) 
 
Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
básicas. 
 

informal, utilizando con certa 
frecuencia a forma correcta das 
convencións ortográficas 
básicas 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 
moi familiares e predicibles.  
 
CE4.4. 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 para inicio e 
despedida para peche dunha 
carta, ou unha narración 
esquemática desenvolvida en 
puntos). 
 

EA4.2. É capaz de construír 
textos narrativos sinxelos 
partindo de modelos e/ou de 
andamiajes moi estruturados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.1. Completa actividades 
escritas achegando 
información global e específica 
sobre temas inter-curriculares. 
CCL, CMCT, SIE 

IL4.2.2. Completa actividades 
escritas relacionadas coa 
cultura anglosaxona, 
comparándoa coa propia e 
empregando patróns 
discursivos básicos. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 

IL4.2.3. Completa actividades 
escritas sobre temas 
socioculturais utilizando 
expresións e palabras propias 
das tradicións e costumes. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL4.2.4. Escribe con razoable 
corrección palabras ou frases 
curtas que se utilizan 
normalmente ao falar de modo 



28 
 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
CE4.5. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
básicos como “e”), aínda que 
se sigan cometendo erros 
básicos de maneira sistemática 
en, p. e., tempos verbais ou na 
concordancia.  
 
CE4.6. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados cos propios 
intereses, experiencias e 
necesidades.  
 
CE4.7. Aplicar patróns gráficos 
e convencións ortográficas 
básicas para escribir con 
razoable corrección palabras 
ou frases curtas que se utilizan 
normalmente ao falar, pero non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se acheguen á ortografía 
correcta.CCL, CAA 

IL4.2.5. Completa actividades 
de repaso dos contidos 
aprendidos na unidade, 
identificando estratexias 
persoais e recursos que 
faciliten a propia aprendizaxe. 
CCL, CAA 

IL4.2.6. Completa actividades 
de auto-avaliación dos 
contidos aprendidos na 
unidade, mostrando unha 
actitude activa e participativa 
para mellorar a súa 
aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 

IL4.2.7. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. 
CCL, CCEC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
necesariamente cunha 
ortografía totalmente 
normalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.3. Escribe a partir dun 
modelo correspondencia 
persoal breve e simple 
(mensaxes, notas, postais, 
correos) na que felicita a 
alguén, ou fala de si mesmo e 
da súa contorna inmediata 
(familia, amigos, obxectos, 
lugares) 

IL4.2.8. Realiza debuxos e 
representacións artísticas 
relacionadas co tema e o 
vocabulario da unidade en 
diferentes soportes para 
facerse comprender. CCL, 
CCEC, SIE 

 

 

IL4.3.1. Practica as estruturas 
sintácticas e o léxico de alta 
frecuencia aprendido na 
unidade utilizando expoñentes 
lingüísticos básicos para a 
escritura de textos. CCL, CAA 

IL4.3.2. Escribe textos 
relacionados co tema da 
unidade seguindo un modelo, 
con razoable corrección de 
modo que se achegue á 
ortografía correcta. CCL, SIE, 
CAA 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

IL4.3.3. Escribe cartas, e-
mails, postais, mensaxes, 
diarios, blogues, páxinas web, 
etc. seguindo un modelo e 
utilizando de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación 
social . CCL, CAA, SIE 

 

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag))  

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salade !).  

- Negación: (negative sentences with not), non (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions) 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous).  
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- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to).  

- Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, demonstratives); a calidade (very + Adj.).  

- Expresión da cantidade: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, 

(a) little, more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance). 

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, summer), indications of time : anteriority (before); 

posteriority (after); sequence (first…then).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

- Identificación persoal 

- Vivenda, fogar e contorna  

- Actividades da vida diaria  

- Familia e amigos  

- Tempo libre, lecer e deporte  

- Viaxes e vacacións  

- Saúde e coidados físicos  

- Compras e actividades comerciais  
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- Alimentación e restauración  

- Transporte  

- Medio ambiente, clima e contorna natural  

- Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

 

 

PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

Avaliación formativa: observación e o seguimento sistemático do alumnado, é dicir, tomaranse 

en consideración todas as producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual 

como grupal: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 

resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e auto-avaliación entre 

outros. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse 

á flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

-Listas de control. 

-Diario de aula. 

-Rúbricas. 

CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

Ferramentas de avaliación do traballo 

competencial: observación do traballo diario, 

expresión oral e actividades escritas. 

60% 
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Participación activa nas clases e respecto 

polos compañeiros/as. 
20% 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe. 20% 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (recollidos no proxecto educativo do centro) 

A).-Promoción entre os niveis de 1º ata 6ºde E.P: 

 Promoverá o alumnado que obteña cando menos a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá o alumnado que aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas xa permanecera un 

ano máis nun destes niveis.  

 Promoverá o alumnado que teña cualificación de INSUFICIENTE nunha área sempre e cando se considere que ten a 

madurez adecuada. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en dúas áreas si estas son as das linguas (galega 

e castelá), ou ben unha área das citadas de lingua e a de matemáticas conxuntamente.  

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. seguirase a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo: 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a 

adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á 

aprendizaxe. 
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2) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

serán os establecidos na dita adaptación. 

B).Promoción de etapa de primaria a secundaria (6º de primaria a 1º ESO): 

 Promoverá á etapa de educación secundaria obrigatoria aquel alumnado que obteña cando menos a cualificación de 

SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá á etapa de secundaria obrigatoria o alumnado que, aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en 

todas as áreas, xa permanecera un ano máis con anterioridade na educación primaria. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en tres ou máis áreas, ou en dúas áreas sempre 

que estas sexan as de matemáticas e lingua castelá ou galega. E ó mesmo tempo teña un desenvolvemento das 

competencias clave e un grao de madurez tal, que dificulten gravemente o seu traballo na etapa de secundaria. 

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. se seguirá a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o 

requira, a adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da 

información referente á aprendizaxe. 

Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 

establecidos na dita adaptación. 
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NIVEL: 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

OBXECTIVOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

a 
Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, preparárense 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

b 
Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c 
Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse 
con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d 
Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 
oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

e 
Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

f 
Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar 
e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g 
Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen 
de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h 
Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a 
cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i 
Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un 
espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 
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j 
Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e 
audiovisuais. 

k 
Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 
educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l 
Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan 
o seu coidado. 

m 
Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o 
Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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MATERIA: LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 5º DE PRIMARIA 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión 
de textos orais:   
- Mobilización de expectativas, 
identificación de claves e 
inferencias, comprobación e 
reformulación de hipótese.  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos, 
invitacións.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, a preferencia, a opinión, 

CE1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto.  
 
CE1.2. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades, 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade, 
escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz, 
contacto físico) e convencións 

EA1.1. Capta o sentido xeral e 
algúns detalles específicos de 
anuncios publicitarios sinxelos 
sobre produtos que lle 
interesan (xogos, 
computadores, música, roupa 
etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.1.1. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.1.2. Escoita e comprende 
a  información esencial ou os 
puntos principais de textos 
orais sinxelos, tales como 
demandas de información, 
ordes, ofrecementos, opinións, 
etc. CCL 

IL1.1.3. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 

IL1.1.4. Escoita mensaxes en 
lugares públicos, anuncios, 
publicidade, etc. e extrae 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

o acordo ou desacordo, o 
sentimento, a intención.  
- Descrición de persoas, 
actividades, lugares, obxectos, 
hábitos, plans.  
- Narración de feitos pasados 
remotos e recentes.  
- Petición e ofrecemento de 
axuda, información, instrucións, 
obxectos, opinión, permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación. 
 
 
 
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción) 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

sociais (normas de cortesía), e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os mesmos a 
unha comprensión adecuada 
do texto.  
 
CE1.3. 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 

 

 

EA1.2. Comprende mensaxes 
e anuncios públicos que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outro tipo de 
información (por exemplo, 
números, prezos, horarios, nun 
recinto deportivo, nuns grandes 
almacéns)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

información global e 
específica. CCL, CCEC 

 

IL1.2.1. Escoita e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada 
polo profesor. CCL 

IL1.2.2. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.2.3. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 

IL1.2.4. Escoita mensaxes en 
lugares públicos, anuncios, 
publicidade, etc. e extrae 
información global e 
específica. CCL, CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

boas e non distorsionen a 
mensaxe, póidase volver 
escoitar o devandito ou pedir 
confirmación e cóntese con 
apoio visual ou cunha clara 
referencia contextual.  
 
CE1.4. Distinguir a función 
comunicativa principal do texto 
(p. e. unha demanda de 
información, unha orde, ou un 
ofrecemento) así como os 
patróns discursivos básicos (p. 
e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos 
dunha narración esquemática). 
 
CE1.5. Recoñecer os 
significados máis comúns 
asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral (p. e. 
estrutura interrogativa para 
demandar información).  
 

 

EA1.3. Entende o que se lle di 
en transaccións habituais 
sinxelas (rutinas diarias, 
instrucións, indicacións, 
peticións, retroalimentación 
sobre as tarefas de clase, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.3.1. Escoita e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada 
polo profesor. CCL 

IL1.3.2. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as 
normas dos mesmos. CCL, 
CSC, SIE 

IL1.3.3. Escoita as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares, tanto sobre 
información explícita como 
implícita e responde con 
corrección ás mesmas. CCL 

IL1.3.4. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 

IL1.3.5. Escoita e practica 
indicacións para chegar a un 
lugar, discriminando a 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

CE1.6. Recoñecer un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo 
a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses, e 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.  
 
CE1.7. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos e 
recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos. 

 

 

 

EA1.4. Comprende textos orais 
de carácter informativo e é 
capaz de extraer información 
global e algúns datos 
específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entoación e o ritmo propios do 
idioma estranxeiro e 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 

IL1.4.1. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminandos diferentes sons 
do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.4.2. Capta o sentido xeral 
e información máis específica 
de mensaxes orais sobre 
temas inter-curriculares, e 
comprende a súa dimensión 
social. CCL, CMCT, CSC 

IL1.4.3. Escoita e analiza 
información relacionada coa 
cultura anglosaxoa, mostrando 
respecto cara ás diferenzas 
culturais. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.5. Identifica o tema dunha 
conversación sinxela e 

IL1.4.4. Escoita e identifica 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos sobre 
vida cotiá, condicións de vida, 
relacións interpersoais, etc. e 
compáraos coa experiencia 
propia. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 

IL1.4.5. Escoita e comprende 
a  información esencial ou os 
puntos principais de textos 
orais sinxelos, tales como 
demandas de información, 
ordes, ofrecementos, opinións, 
etc. CCL 

IL1.4.6. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.4.7. Identifica obxectos, 
lugares ou persoas a partir 
dunha descrición oral. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

predicible que ten lugar na súa 
presenza nalgún espazo 
público real ou simulado sobre 
temas coñecidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.6. Distingue os cambios 
de tema e infere o sentido xeral 

IL1.5.1. Comprende 
conversacións sobre asuntos 
familiares, relacionados co 
tema da unidade e extrae 
información global e 
específica. CCL 

IL1.5.2. Escoita conversacións 
relacionadas cos 
contos/historias da unidade, 
identificando as ideas 
principais e a información 
específica e analizandos 
valores incluídos neles. CCL 

IL1.5.3. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 

IL1.5.4. Escoita conversacións 
de tipo ético comprendendos 
expoñentes lingüísticos 
básicos empregados. CCL, 
CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

de programas de televisión ou 
outro material audiovisual 
dentro da súa área de interese 
(p. e. nos que se entrevista a 
mozos ou personaxes 
coñecidos sobre temas cotiáns 
(por exemplo, a súa roupa 
favorita, os seus deportes ou 
música preferidos, etc.). 

IL1.6.1. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.6.2. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 

IL1.6.3. Identifica o tema 
principal dun anuncio, 
presentación, vídeo, programa 
de televisión 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Estratexias de produción de 
textos orais:  
 
- Planificación, execución e 
control mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos e paratextuais.  
 
  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos, 
invitacións.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, a preferencia, a opinión, 

CE2.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas para 

producir textos orais 

monológicos ou dialógicos moi 

breves e sinxelos, utilizando, p. 

e., fórmulas e linguaxe 

prefabricado ou expresións 

memorizadas, ou apoiando con 

xestos o que se quere 

expresar.  

 

CE2.2. Coñecer aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada 

ao contexto, respectando as 

EA2.1. Fai presentacións 

breves e sinxelas, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre 

temas cotiáns 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 principais 

actividades da súa día a día; 

describir brevemente e de 

maneira sinxela a súa 

habitación, o seu menú 

preferido, o aspecto exterior 

dunha persoa; presentar un 

tema que lle interese (o seu 

cantante ou grupo de música 

preferido) ou dicir o que lle 

gusta e non lle gusta usando 

estruturas sinxelas).  

 

IL2.1.1. Fai descricións e 

presentacións simples 

relacionadas co tema da 

unidade utilizando con 

corrección os coñecementos 

adquiridos acerca das 

estruturas sintácticas. CCL, SIE 

IL2.1.2. Realiza 

representacións e 

dramatizacións dos 

contos/historias da unidade, 

mostrando iniciativa á hora de 

utilizar os expoñentes 

lingüísticos básicos. CCL, 

CCEC, SIE 

IL2.1.3. Realiza 

representacións e 

dramatizacións de cuestións 

relacionadas co tema da 

unidade, empregando un léxico 

oral de alta frecuencia 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
o acordo ou desacordo, o 
sentimento, a intención.  
- Descrición de persoas, 
actividades, lugares, obxectos, 
hábitos, plans.  
- Narración de feitos pasados 
remotos e recentes.  
- Petición e ofrecemento de 
axuda, información, instrucións, 
obxectos, opinión, permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convencións comunicativas 

máis elementais.  

 

CE2.3. 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 

conversación, cumprindo a 

función comunicativa principal 

do texto (p. e. un saúdo, unha 

felicitación, un intercambio de 

información).  

 

CE2.4. Participar de maneira 

simple e comprensible en 

conversacións moi breves que 

requiran un intercambio directo 

de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.2. Desenvólvese con 

relativa seguridade en 

adaptado á súa competencia 

lingüística. CCL, CCEC, SIE 

IL2.1.4. Participa en 

dramatizacións sinxelas, 

breves e guiadas que requiran 

un intercambio de información 

sobre temas relacionados coas 

tradicións e costumes. CCL, 

CCEC, CSC, SIE 

IL2.1.5. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE 

 

IL2.2.1. Interpreta diálogos 

sobre situacións cotiás, con 

progresiva autonomía, eficacia 

e complexidade baseándose en 

modelos e estruturas 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(produción) 

 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

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 do 

interlocutor para manter a 

comunicación.  

 

CE2.5. Facerse entender en 

intervencións breves e 

sinxelas, aínda que se 

produzan titubeos, vacilacións, 

situacións cotiás simples, reais 

ou simuladas. (p. e. 

presentarse nunha festa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lingüísticas coñecidas. CCL, 

SIE 

IL2.2.2. Utiliza apoios visuais e 

estratexias non verbais (xestos, 

mímica, onomatopeias ) para 

favorecer a comunicación en 

situacións cotiás.CCL, CAA 

IL2.2.3. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE 

 

 

IL2.3.1. Participa en role-plays 

para practicar os patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
repeticións ou pausas para 

reorganizar o discurso.  

 

CE2.6. Manexar estruturas 

sintácticas básicas aínda que 

se sigan cometendo erros 

básicos de maneira sistemática 

en, p. e., tempos verbais ou na 

concordancia.  

 

CE2.7. Coñecer e utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos 

relacionados cos propios 

intereses, experiencias e 

necesidades.  

 

EA2.3. Responde 

adecuadamente en situacións 

de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre si 

mesmo, petición ou 

ofrecemento de obxectos, 

expresión do que lle gusta ou 

non, do que está a facer, do 

lugar onde está situado algo, 

etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.2. Participa en 

actividades de práctica oral por 

parellas, falando sobre gustos 

e opinións, pedindo permiso, 

pedindo aclaracións, 

expresando o que saben ou 

poden facer e respectando as 

quendas de palabra. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.3.3. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE  

IL2.3.4. Participa en diálogos 

relacionados con celebracións, 

tradicións e costumes doutras 

culturas, (por exemplo países 

de lingua inglesa),  

comparándoas coas propias. 

CCL, CCEC, CSC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
CE2.8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.4. Participa en 

conversacións cara a cara ou 

por medios técnicos (teléfono, 

IL2.3.5. Realiza enquisas entre 

os seus compañeiros e analiza 

os resultados, empregando 

espontaneamente formas e 

estruturas comunicativas 

sinxelas e cotiás. CCL, CMCT, 

SIE 

IL2.4.1. Mantén conversacións 

relacionadas co tema da 

unidade, utilizando expresións 

e frases sinxelas e de uso 

frecuente. CCL, SIE 

IL2.4.2. Participa en 

conversacións acerca dos 

contos/historias da unidade e 

sobre os valores incluídos nos 

mesmos, mostrando interese 

por facerse entender.. CCL, 

CCEC, CSC 

IL2.4.3. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
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), intercámbiase 

información persoal e sobre 

asuntos cotiáns, exprésanse 

sentimentos, ofrécese algo a 

alguén, pídese prestado algo, 

etc. 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE  

IL2.4.4. Produce de forma 

comunicativa mensaxes orais 

sobre temas inter-curriculares 

mostrando respecto cara a 

opinións distintas á súa. CCL, 

CMCT, CSC 

IL2.4.5. Fala sobre temas 

relacionados coa cultura 

anglosaxoa, relacionandos 

elementos socioculturais 

foráneos cos propios. CCL, 

CMCT, CSC, CCEC 

IL2.4.6. Fala sobre temas 

socioculturais respectando as 

peculiaridades culturais do país 

ou países nos que se fala a 

lingua estranxeira e 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
comparándoas coas propias. 

CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL2.4.7. Conversa e debate 

acerca de cuestións de tipo 

ético, manifestando actitudes 

positivas polas intervencións 

doutras persoas. CCL, CSC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Estratexias de comprensión 

de textos escritos:   

- Mobilización de expectativas, 

identificación de claves e 

inferencias, comprobación e 

reformulación de hipótese. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal.   

 

Funcións comunicativas:  

- Saúdos e presentacións, 

desculpas, agradecementos, 

invitacións.   

CE3.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información 

esencial ou os puntos 

principais do texto.  

 

CE3.2. Identificar aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, 

sobre vida cotiá (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebracións), condicións de 

vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais 

(familiares, de amizade, 

escolares) e convencións 

sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a 

EA3.1. Comprende información 

esencial e localiza información 

específica en material 

informativo sinxelo como 

menús, horarios, catálogos, 

listas de prezos, anuncios, 

guías telefónicas, publicidade, 

folletos turísticos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.1.1. Le e comprende as 

explicacións gramaticais e as 

estruturas sintácticas da 

unidade, fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, 

CAA 

IL3.1.2. Le e identifica 

información básica e 

instrucións nos enunciados dos 

exercicios, valorando a lingua 

estranxeira como instrumento 

para comunicarse. CCL 

IL3.1.3. Le e identifica 

expresións e palabras que 

aparecen en textos sinxelos 

relativos a temas do seu 

interese sobre vida cotiá, 

condicións de vida, relacións 

interpersoais, convencións 

sociais, etc. CCL, CSC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
- Expresión da capacidade, o 

gusto, a preferencia, a opinión, 

o acordo ou desacordo, o 

sentimento, a intención.  

- Descrición de persoas, 

actividades, lugares, obxectos, 

hábitos, plans.  

- Narración de feitos pasados 

remotos e recentes.  

- Petición e ofrecemento de 

axuda, información, instrucións, 

obxectos, opinión, permiso.  

- Establecemento e 

mantemento da comunicación. 

 

Estruturas sintáctico-

discursivas 

 

unha comprensión adecuada 

do texto.  

 

CE3.3. Identificar o tema, o 

sentido xeral, as ideas 

principais e 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, 

póidase consultar un dicionario 

e cóntese con apoio visual e 

contextual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.1.4. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.1.5. Le consellos para 

mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe e ponos en 

práctica fomentando a súa 

autonomía e valorandos seus 

propios progresos de maneira 

axustada á realidade. CCL, 

CAA 

IL3.1.6. Le e capta a 

información esencial en notas, 

letreiros, carteis, anuncios, 

folletos, catálogos, horarios, 

prezos, etc. distinguindo as 

estruturas sintácticas básicas 

CCL, CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Léxico escrito de alta 

frecuencia (recepción) 

 

Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 

 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas 

principais do texto (p. e. unha 

felicitación, unha demanda de 

información, ou un 

ofrecemento) e un repertorio 

limitado dos seus expoñentes 

máis habituais, así como os 

patróns discursivos básicos (p. 

e. inicio e peche dunha carta, 

ou os puntos dunha descrición 

esquemática). 

 

CE3.5. Recoñecer os 

significados máis comúns 

asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

comunicación escrita (p. e. 

estrutura interrogativa para 

demandar información).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.1.7. Utiliza de forma 

habitual dicionarios bilingües, 

monolingües ou as TIC para 

axudar á comprensión de 

significados e fomentar a 

aprendizaxe autónoma. CCL, 

CD, CAA 

IL3.1.8. Le e comprende as 

instrucións para levar a cabo 

unha tarefa, utilizando  os 

coñecementos previos sobre o 

tema, transferidos da lingua 

materna á lingua estranxeira. 

CCL, CMCT, CCEC 

IL3.2.1. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
CE3.6. Recoñecer un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos 

relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir do contexto 

e da información contida no 

texto os significados probables 

de palabras e expresións que 

se descoñecen.  

 

CE3.7. 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 cos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

EA3.2. Comprende 

correspondencia (correos 

electrónicos, postais e cartóns) 

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.  

 

 

IL3.2.2. Le e comprende textos 

escritos máis complexos, tales 

como cartas, e-mails, postais, 

diarios, mensaxes, invitacións, 

felicitacións, etc. identificando 

patróns discursivos básicos 

CCL 

IL3.3.1. Identifica un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo ao tema da 

unidade, a través da lectura de 

textos. CCL 

IL3.3.2. Le contos/historias 

relacionadas co tema da 

unidade comprendendos 

expoñentes lingüísticos básicos 

empregados, e analizandos 

valores de tipo ético 

relacionados. CCL, CCEC, 

CSC 

IL3.3.3. Predicir e infere o 

contido das lecturas da unidade 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

EA3.3. Comprende o esencial 

de historias breves e ben 

estruturadas a condición de 

que a imaxe e a acción 

conduzan gran parte do 

argumento (lecturas 

adaptadas, cómics, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizando de forma habitual as 

indicacións do contexto. CCL, 

CAA 

IL3.3.4. Predicir e infere o 

contido dunha lectura a través 

de imaxes e asocia palabras e 

textos breves coas mesmas. 

CCL, CAA 

IL3.3.5. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.3.6. Le en voz alta textos 

variados pronunciándoos de 

forma moi próxima ao modelo. 

CCL, SIE 

IL3.4.1. Identifica o tema e o 

sentido xeral de textos sobre 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temas inter-curriculares 

mostrando interese pola súa 

dimensión social. CCL, CMCT, 

CSC 

IL3.4.2. Le textos relacionados 

coa cultura anglosaxoa, 

mostrando respecto cara á 

diversidade cultural. CCL, 

CMCT, CSC, CCEC 

IL3.4.3. Le textos sobre temas 

socioculturais identificando as 

peculiaridades do país ou 

países nos que se fala a lingua 

estranxeira. CCL, CMCT, CSC, 

CCEC 

IL3.4.4. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

 

EA3.4. Comprende o esencial 

de noticias breves e artigos de 

revistas infantís que traten 

temas que lle sexan familiares 

ou sexan do seu interese 

(deportes, grupos musicais, 

xogos de computador). 

 

 

 

 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.4.5. Le acerca de cuestións 

de tipo ético aplicandos 

coñecementos adquiridos a 

unha comprensión adecuada 

do texto. CCL, CSC 

IL3.4.6. Identifica o sentido 

xeral, expresións e palabras e 

información máis específica de 

artigos de prensa, noticias, 

revistas, blogs, páxinas web, 

etc. CCL, CMCT, CCEC 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Estratexias de produción de 

textos escritos:  

 

- Planificación, execución e 
control mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos e paratextuais 
  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non verbal.   
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos, 
invitacións.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, a preferencia, a opinión, 

CE4.1. 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.  
 
CE4.2. Coñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos 
concretos e significativos (p. e. 
as convencións sobre o inicio e 
peche dunha carta a persoas 
coñecidas) e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
sobre os mesmos a unha 
produción escrita adecuada ao 
contexto, respectando as 
normas de cortesía básicas. 
 
CE4.3. Construír, en papel ou 
en soporte electrónico, textos 

EA4.1. Escribe cun modelo 
correspondencia persoal breve 
e simple (mensaxes, notas, 
postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as grazas, 
felicita a alguén, fai unha 
invitación, ou fala de si mesmo 
e da súa contorna inmediata 
(familia, amigos, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos, 
lugares).  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.1.1. Completa actividades 
escritas con información sobre 
si mesmo ou a súa contorna 
inmediata, con razoable 
corrección gramatical e 
ortográfica e utilizando a 
puntuación adecuada. CCL, 
SIE  

IL4.1.2. Completa actividades 
de repaso dos contidos 
aprendidos na unidade, 
identificando estratexias 
persoais e recursos que 
faciliten a propia aprendizaxe. 
CCL, CAA 

IL4.1.3. Completa actividades 
de auto-avaliación dos 
contidos aprendidos na 
unidade, mostrando unha 
actitude activa e participativa 
para mellorar a súa 
aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
o acordo ou desacordo, o 
sentimento, a intención.  
- Descrición de persoas, 
actividades, lugares, obxectos, 
hábitos, plans.  
- Narración de feitos pasados 
remotos e recentes.  
- Petición e ofrecemento de 
axuda, información, instrucións, 
obxectos, opinión, permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación. 
 
 
 
 
 
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
Léxico escrito de alta 
frecuencia (produción) 

 

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, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da 
súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles.  
 
CE4.4. 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 para inicio e 
despedida para peche dunha 
carta, ou unha narración 

 

 

 

 

 

EA4.2. Constrúe textos 
narrativos sinxelos 
reproducindo estruturas e/ou 
andamiaxes previamente 
traballados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.1.4. Escribe cartas, e-
mails, postais, mensaxes, 
diarios, blogs, páxinas web, 
etc. seguindo un modelo e 
utilizando de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación 
social . CCL, CAA, SIE 

 

IL4.2.1. Escribe textos 
relacionados co tema da 
unidade seguindo un modelo, 
con razoable corrección de 
modo que se achegue á 
ortografía correcta. CCL, SIE, 
CAA 

IL4.2.2. Completa actividades 
de repaso dos contidos 
aprendidos na unidade, 
identificando estratexias 
persoais e recursos que 
faciliten a propia aprendizaxe. 
CCL, CAA 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 
 

esquemática desenvolvida en 
puntos).  
 
CE4.5. 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.  
 
CE4.6. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados cos propios 
intereses, experiencias e 
necesidades.  
 
CE4.7. Aplicar patróns gráficos 
e convencións ortográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.3. Escribe, baseándose 
nun modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre 
temas traballados previamente. 

IL4.2.3. Completa actividades 
de auto-avaliación dos 
contidos aprendidos na 
unidade, mostrando unha 
actitude activa e participativa 
para mellorar a súa 
aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 

IL4.2.4. Participa en traballos 
colaborativos (proxectos, 
presentacións, etc.), 
mostrando o seu espírito 
emprendedor e utilizando 
estratexias de cooperación e 
respecto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. CCL, SIE, CCEC 

IL4.2.5. Redacta un texto 
secuenciado en parágrafos 
cunha presentación de ideas 
estruturada e adecuada ao 
formato. CCL, SIE 

IL4.3.1. Practica as estruturas 
sintácticas e o léxico de alta 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
básicas para escribir con 
razoable corrección palabras 
ou frases curtas que se utilizan 
normalmente ao falar, pero non 
necesariamente cunha 
ortografía totalmente 
normalizada. 

frecuencia aprendido na 
unidade utilizando expoñentes 
lingüísticos básicos para a 
escritura de textos. CCL, CAA 

IL4.3.2. Completa actividades 
escritas achegando 
información global e específica 
sobre temas inter-curriculares. 
CCL, CMCT, SIE 

IL4.3.3. Completa actividades 
escritas relacionadas coa 
cultura anglosaxoa, 
comparándoa coa propia e 
empregando patróns 
discursivos básicos. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 

IL4.3.4. Completa actividades 
escritas sobre temas 
socioculturais utilizando 
expresións e palabras propias 
das tradicións e costumes. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

IL4.3.5. Completa actividades 
escritas con información 
persoal, con claridade e 
axustándose aos diferentes 
modelos de texto. CCL, SIE 

IL4.3.6. Completa actividades 
escritas con información sobre 
si mesmo ou a súa contorna 
inmediata, con razoable 
corrección gramatical e 
ortográfica e utilizando a 
puntuación adecuada. CCL, 
SIE  

IL4.3.7. Completa actividades 
de repaso dos contidos 
aprendidos na unidade, 
identificando estratexias 
persoais e recursos que 
faciliten a propia aprendizaxe. 
CCL, CAA 

IL4.3.8. Completa actividades 
de auto-avaliación dos 
contidos aprendidos na 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
unidade, mostrando unha 
actitude activa e participativa 
para mellorar a súa 
aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 

IL4.3.9. Completa información 
persoal a través de fichas, 
formularios, listaxes, resumos, 
opinións, utilizando con 
corrección estruturas 
sintácticas coñecidas 
utilizadas con frecuencia. CCL, 
SIE 

IL4.3.10. Participa en traballos 
colaborativos (proxectos, 
presentacións, etc.), 
mostrando o seu espírito 
emprendedor e utilizando 
estratexias de cooperación e 
respecto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. CCL, SIE, CCEC 
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ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

-Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or).  

-Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)).  

-Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salade!).  

-Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

-Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions).  

-Expresión do tempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going to).  

-Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous).  

-Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to). 

-Expresión de: a existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, demonstratives); a calidade (very + Adj.).  

-Expresión da cantidade: (singular/plural; cardinal numerals up to three digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, 

  some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).  

-Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance) -Expresión do tempo (points (e. g. half past past  

 five); divisions (e. g. half an hour, summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then).  

-Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

- Identificación persoal.  

- Vivenda, fogar e contorna. 

- Actividades da vida diaria.  

- Familia e amigos.  

- Traballo e ocupacións.  

- Tempo libre, lecer e deporte.  

- Viaxes e vacacións.  

- Saúde e coidados físicos.  

- Educación e estudo.  

- Compras e actividades comerciais.  

- Alimentación e restauración.  

- Transporte.  

- Lingua e comunicación. 

- Medio ambiente, clima e contorna natural. 

- Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 
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PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

Avaliación formativa: observación e o seguimento sistemático do alumnado, é dicir, tomaranse 

en consideración todas as producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual 

como grupal: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 

resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e auto-avaliación entre 

outros. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse 

á flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

-Listas de control. 

-Diario de aula. 

-Rúbricas. 

CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

Ferramentas de avaliación do traballo 

competencial: observación do traballo diario, 

expresión oral e actividades escritas. 

60% 

Participación activa nas clases e respecto 

polos compañeiros/as. 
20% 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe. 20% 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN (recollidos no proxecto educativo do centro) 

A).-Promoción entre os niveis de 1º ata 6ºde E.P: 

 Promoverá o alumnado que obteña cando menos a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá o alumnado que aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas xa permanecera un 

ano máis nun destes niveis.  

 Promoverá o alumnado que teña cualificación de INSUFICIENTE nunha área sempre e cando se considere que ten a 

madurez adecuada. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en dúas áreas si estas son as das linguas (galega 

e castelá), ou ben unha área das citadas de lingua e a de matemáticas conxuntamente.  

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. seguirase a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo: 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a 

adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á 

aprendizaxe. 

2) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

serán os establecidos na dita adaptación. 

3)  
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B).Promoción de etapa de primaria a secundaria (6º de primaria a 1º ESO): 

 Promoverá á etapa de educación secundaria obrigatoria aquel alumnado que obteña cando menos a cualificación de 

SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá á etapa de secundaria obrigatoria o alumnado que, aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en 

todas as áreas, xa permanecera un ano máis con anterioridade na educación primaria. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en tres ou máis áreas, ou en dúas áreas sempre 

que estas sexan as de matemáticas e lingua castelá ou galega. E ó mesmo tempo teña un desenvolvemento das 

competencias clave e un grao de madurez tal, que dificulten gravemente o seu traballo na etapa de secundaria. 

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. se seguirá a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o 

requira, a adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da 

información referente á aprendizaxe. 

Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 

establecidos na dita adaptación. 
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NIVEL: 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

OBXECTIVOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

a 
Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, preparárense 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

b 
Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c 
Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse 
con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d 
Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 
oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

e 
Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

f 
Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar 
e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g 
Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen 
de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h 
Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a 
cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i 
Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un 
espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

j 
Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e 
audiovisuais. 

k 
Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 
educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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l 
Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan 
o seu coidado. 

m 
Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o 
Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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MATERIA: LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 

CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 6º DE PRIMARIA 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información 
previa sobre tipo de tarefa e 
tema.  
- Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión ao 
mesmo.  
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais).  
- Formulación de hipótese 
sobre contido e contexto. 
 - Inferencia e formulación de 
hipótese sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos. 
 - Reformulación de hipótese a 
partir da comprensión de novos 
elementos. 
  
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

 
CE1.1. 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, póidase volver 
escoitar o devandito ou pedir 
confirmación e cóntese con 

 

EA1.1. Comprende o esencial 
de anuncios publicitarios sobre 
produtos que lle interesan 
(xogos, computadores, CD, 
etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.2. Comprende mensaxes 
e anuncios públicos que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outro tipo de 
información (por exemplo, 
números, prezos, horarios, 

 

IL1.1.1. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.1.2. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 

IL1.1.3. Escoita mensaxes en 
lugares públicos, anuncios, 
publicidade, etc. e extrae 
información global e 
específica. CCL, CCEC 

 

 

IL1.2.1. Escoita e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada 
polo profesor. CCL 



4 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos, 
invitacións.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, a preferencia, a opinión, 
o acordo ou desacordo, o 
sentimento, a intención.  
- Descrición de persoas, 
actividades, lugares, obxectos, 
hábitos, plans. 
- Narración de feitos pasados 
remotos e recentes.  
- Petición e ofrecemento de 
axuda, información, instrucións, 
obxectos, opinión, permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
 
Estruturas sintáctico-
discursivas  
 

apoio visual ou cunha clara 
referencia contextual.  
 
CE1.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto.  
 
CE1.3. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades, 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade, 
escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz, 
contacto físico) e convencións 
sociais (normas de cortesía), e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os mesmos a 
unha comprensión adecuada 
do texto.  
 

nunha estación ou nuns 
grandes almacéns).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.3. Entende o que se lle di 
en transaccións habituais 
sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos).  

 

 

IL1.2.2. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.2.3. Escoita e comprende 
a  información esencial ou os 
puntos principais de textos 
orais sinxelos, tales como 
demandas de información, 
ordes, ofrecementos, opinións, 
etc. CCL 

IL1.2.4. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 

IL1.2.5. Escoita mensaxes en 
lugares públicos, anuncios, 
publicidade, etc. e extrae 
información global e 
específica. CCL, CCEC 

 

IL1.3.1. Escoita e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada 
polo profesor. CCL 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción) 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

CE1.4. 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).  
 
CE1.5. Recoñecer os 
significados máis comúns 
asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral (p. e. 
estrutura interrogativa para 
demandar información).  
 
CE1.6. Recoñecer un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo 
a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses, e utilizar as 
indicacións do contexto e da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.4. Identifica o tema dunha 
conversación cotiá predicible 
que ten lugar na súa presenza 
(por exemplo, nunha tenda, 
nun tren).  

 

IL1.3.2. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as 
normas dos mesmos. CCL, 
CSC, SIE 

IL1.3.3. Escoita as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares, tanto sobre 
información explícita como 
implícita e responde con 
corrección ás mesmas. CCL 

IL1.3.4. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 

IL1.3.5. Escoita e practica 
indicacións para chegar a un 
lugar, discriminando a 
entoación e o ritmo propios do 
idioma estranxeiro e 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 

 

IL1.4.1. Comprende 
conversacións sobre asuntos 
familiares, relacionados co 
tema da unidade e extrae 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

información contida no texto 
para facerse unha idea dos 
significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen.  
 
CE1.7. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos e 
recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.5. Entende a información 
esencial en conversacións 
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.  

 

 

información global e 
específica. CCL 

IL1.4.2. Escoita conversacións 
relacionadas cos 
contos/historias da unidade, 
identificando as ideas 
principais e a información 
específica e analizandos 
valores incluídos neles. CCL 

IL1.4.3. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 

IL1.4.4. Escoita conversacións 
de tipo ético comprendendos 
expoñentes lingüísticos 
básicos empregados. CCL, 
CSC 

 

IL1.5.1. Comprende 
conversacións sobre asuntos 
familiares, relacionados co 
tema da unidade e extrae 
información global e 
específica. CCL 

IL1.5.2. Escoita conversacións 
relacionadas cos 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.6. 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 fálese 
de maneira lenta e clara.  

 

 

 

 

 

contos/historias da unidade, 
identificando as ideas 
principais e a información 
específica e analizandos 
valores incluídos neles. CCL 

IL1.5.3. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 

IL1.5.4. Escoita conversacións 
de tipo ético comprendendos 
expoñentes lingüísticos 
básicos empregados. CCL, 
CSC 

 

IL1.6.1. Escoita 
contos/historias relacionadas 
co tema da unidade, 
discriminandos diferentes sons 
do idioma estranxeiro e 
prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.6.2. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.7. Comprende o sentido 
xeral e o esencial e distingue 
os cambios de tema de 
programas de televisión ou 
outro material audiovisual 
dentro da súa área de interese 
(p. e. nos que se entrevista a 

IL1.6.3. Capta o sentido xeral 
e información máis específica 
de mensaxes orais sobre 
temas inter-curriculares, e 
comprende a súa dimensión 
social. CCL, CMCT, CSC 

IL1.6.4. Escoita e analiza 
información relacionada coa 
cultura anglosaxoa, mostrando 
respecto cara ás diferenzas 
culturais. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 

IL1.6.5. Escoita e identifica 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos sobre 
vida cotiá, condicións de vida, 
relacións interpersoais, etc. e 
compáraos coa experiencia 
propia. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 

IL1.6.6. Identifica obxectos, 
lugares ou persoas a partir 
dunha descrición oral. 

 

IL1.7.1. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

mozos ou personaxes 
coñecidos sobre temas cotiáns 
(por exemplo, o que lles gusta 
facer no seu tempo libre) ou 
nos que se informa sobre 
actividades de lecer (teatro, 
cinema, evento deportivo, etc.). 

patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL  

IL1.7.2. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 

IL1.7.3.  Identifica o tema 
principal dun anuncio, 
presentación, vídeo, programa 
de televisión. 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
Estratexias de produción:  
 
Planificación 
 - Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais e a súa 
estrutura básica.  
 
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e canle, 
aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso 
adecuados a cada caso.  
 
Execución  
- Expresar a mensaxe con 
claridade, coherencia, 
estruturándoo adecuadamente 
e axustándose, no seu caso, 
aos modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto.  
 
- Reaxustar a tarefa 
(emprender unha versión máis 
modesta da tarefa) ou a 
mensaxe (facer concesións no 
que realmente lle gustaría 

CE2.1. Participar de maneira 

simple e comprensible en 

conversacións 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 

parafrase e a cooperación do 

interlocutor para manter a 

comunicación.  

 

EA2.1. Fai presentacións 

breves e sinxelas, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre 

temas cotiáns 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 da súa 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).  

 

 

IL2.1.1. Fai descricións e 

presentacións simples 

relacionadas co tema da 

unidade utilizando con 

corrección os coñecementos 

adquiridos acerca das 

estruturas sintácticas. CCL, SIE 

IL2.1.2. Realiza 

representacións e 

dramatizacións dos 

contos/historias da unidade, 

mostrando iniciativa á hora de 

utilizar os expoñentes 

lingüísticos básicos. CCL, 

CCEC, SIE 

IL2.1.3. Realiza 

representacións e 

dramatizacións de cuestións 

relacionadas co tema da 

unidade, empregando un léxico 

oral de alta frecuencia 

adaptado á súa competencia 

lingüística. CCL, CCEC, SIE 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
dispoñibles.  
 
- Apoiarse en e sacar o 
máximo partido dos 
coñecementos previos (utilizar 
linguaxe ‘prefabricada’, etc.).  
  
 
- Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:  
 
Lingüísticos  
 
- Modificar palabras de 
significado parecido.  
 
- Definir ou parafrasear un 
termo ou expresión. 
 
Paralingüísticos e paratextuais: 
 
- Pedir axuda.  

CE2.2.Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas para 

producir textos orais 

monológicos ou dialógicos moi 

breves e sinxelos, utilizando, p. 

e., fórmulas e linguaxe 

prefabricado ou expresións 

memorizadas, ou apoiando con 

xestos o que se quere 

expresar. 

 

CE2.3.Coñecer aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada 

ao contexto, respectando as 

convencións comunicativas 

máis elementais.  

 

CE2.4.Cumprir a función 

comunicativa principal do texto 

(p. e. unha felicitación, un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.2. Desenvólvese en 

transaccións cotiás (p. e. pedir 

nunha tenda un produto e 

preguntar o prezo).  

 

 

 

IL2.1.4. Participa en 

dramatizacións sinxelas, 

breves e guiadas que requiran 

un intercambio de información 

sobre temas relacionados coas 

tradicións e costumes. CCL, 

CCEC, CSC, SIE 

IL2.1.5. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE 

 

IL2.2.1. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de certos 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. CCL, 

SIE  

IL2.2.2. Interpreta diálogos 

sobre situacións cotiás, con 

progresiva autonomía, eficacia 

e complexidade baseándose en 

modelos e estruturas 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
- Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar accións 
que aclaran o significado.  
- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal, proxémica).  
- Usar sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais. 
 
 
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos, 
invitacións.  
- Expresión da capacidade, o 
gusto, a preferencia, a opinión, 

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 

conversacional, ou unha 

narración esquemática 

desenvolvida en puntos). 

 

CE2.5.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.  

 

CE2.6.Coñecer e utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións 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), intercámbiase 

información persoal e sobre 

asuntos cotiáns, exprésanse 

lingüísticas coñecidas. CCL, 

SIE 

IL2.2.3. Utiliza apoios visuais e 

estratexias non verbais (xestos, 

mímica, onomatopeias) para 

favorecer a comunicación en 

situacións cotiás.CCL, CAA 

 

IL2.3.1. Mantén conversacións 

relacionadas co tema da 

unidade, utilizando expresións 

e frases sinxelas e de uso 

frecuente. CCL, SIE 

IL2.3.2. Participa en 

conversacións acerca dos 

contos/historias da unidade e 

sobre os valores incluídos nos 

mesmos, mostrando interese 

por facerse entender.. CCL, 

CCEC, CSC 

IL2.3.3. Produce de forma 

comunicativa mensaxes orais 

sobre temas inter-curriculares 

mostrando respecto cara a 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
o acordo ou desacordo, o 
sentimento, a intención.  
- Descrición de persoas, 
actividades, lugares, obxectos, 
hábitos, plans.  
- Narración de feitos pasados 
remotos e recentes.  
- Petición e ofrecemento de 
axuda, información, instrucións, 
obxectos, opinión, permiso.  
- Establecemento e 
mantemento da comunicación.  
 
Estruturas sintáctico-
discursivas 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(produción) 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos 

relacionados cos propios 

intereses, experiencias e 

necesidades. 

 

CE2.7.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.  

 

CE2.8.Facerse entender en 

intervencións breves e 

sinxelas, aínda que resulten 

evidentes e frecuentes os 

titubeos iniciais, as vacilacións, 

as repeticións e as pausas 

sentimentos, ofrécese algo a 

alguén, pídese prestado algo, 

queda con amigos ou se dan 

instrucións (p. e. como se 

chega a un sitio con axuda dun 

plano).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opinións distintas á súa. CCL, 

CMCT, CSC 

IL2.3.4. Fala sobre temas 

relacionados coa cultura 

anglosaxoa, relacionandos 

elementos socioculturais 

foráneos cos propios. CCL, 

CMCT, CSC, CCEC 

IL2.3.5. Fala sobre temas 

socioculturais respectando as 

peculiaridades culturais do país 

ou países nos que se fala a 

lingua estranxeira e 

comparándoas coas propias. 

CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL2.3.6. Conversa e debate 

acerca de cuestións de tipo 

ético, manifestando actitudes 

positivas polas intervencións 

doutras persoas. CCL, CSC 

IL2.3.7. Participa en diálogos 

relacionados con celebracións, 

tradicións e costumes doutras 

culturas, (por exemplo países 

de lingua inglesa),  
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
para organizar, corrixir ou 

reformular o que se quere dicir.  

 

CE2.9. 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 

conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.4. Participa nunha 

entrevista, p. e. médica 

nomeando partes do corpo 

para indicar o que lle doe. 

 

 

 

comparándoas coas propias. 

CCL, CCEC, CSC 

 

IL2.4.1. Participa en role-plays 

para practicar os patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación da unidade. CCL, 

SIE 

IL2.4.2. Participa en 

actividades de práctica oral por 

parellas, falando sobre gustos 

e opinións, pedindo permiso, 

pedindo aclaracións, 

expresando o que saben ou 

poden facer e respectando as 

quendas de palabra. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.4.3. Realiza enquisas entre 

os seus compañeiros e analiza 

os resultados, empregando 

espontaneamente formas e 

estruturas comunicativas 

sinxelas e cotiás. CCL, CMCT, 

SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Estratexias de comprensión:   

- Mobilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e 

tema.  

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 

mesmo. 

 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais).  

 

- Formulación de hipótese 

sobre contido e contexto.  

 

- Inferencia e formulación de 

hipótese sobre significados a 

 

CE3.1. Identificar o tema, o 

sentido xeral, as ideas 

principais e 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, 

póidase consultar un dicionario 

e cóntese con apoio visual e 

contextual.  

 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información 

 

EA3.1. Comprende instrucións, 

indicacións, e información 

básica en notas, letreiros e 

carteis en rúas, tendas, medios 

de transporte, cinemas, 

museos, colexios, e outros 

servizos e lugares públicos.  

 

 

 

 

 

 

EA3.2. Comprende información 

esencial e localiza información 

específica en material 

informativo sinxelo como 

menús, horarios, catálogos, 

listas de prezos, anuncios, 

guías telefónicas, publicidade, 

 

IL3.1.1. Le e identifica 

información básica e 

instrucións nos enunciados dos 

exercicios, valorando a lingua 

estranxeira como instrumento 

para comunicarse. CCL 

IL3.1.2. Le e capta a 

información esencial en notas, 

letreiros, carteis, anuncios, 

folletos, catálogos, horarios, 

prezos, etc. distinguindo as 

estruturas sintácticas básicas 

CCL, CCEC 

 

IL3.2.1. Le e comprende as 

explicacións gramaticais e as 

estruturas sintácticas da 

unidade, fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, 

CAA 

IL3.2.2. Le e identifica 

expresións e palabras que 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
partir da comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos.  

 

- Reformulación de hipótese a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal.  

 

Funcións comunicativas: 

  

- Saúdos e presentacións, 

desculpas, agradecementos, 

invitacións.  

 

esencial ou os puntos 

principais do texto.  

 

CE3.3. Identificar aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, 

sobre vida cotiá (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebracións), condicións de 

vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais 

(familiares, de amizade, 

escolares) e convencións 

sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a 

unha comprensión adecuada 

do texto.  

 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas 

principais do texto (p. e. unha 

felicitación, unha demanda de 

información, ou un 

folletos turísticos, programas 

culturais ou de eventos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aparecen en textos sinxelos 

relativos a temas do seu 

interese sobre vida cotiá, 

condicións de vida, relacións 

interpersoais, convencións 

sociais, etc. CCL, CSC 

IL3.2.3. Le consellos para 

mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe e ponos en 

práctica fomentando a súa 

autonomía e valorandos seus 

propios progresos de maneira 

axustada á realidade. CCL, 

CAA 

IL3.2.4. Le e capta a 

información esencial en notas, 

letreiros, carteis, anuncios, 

folletos, catálogos, horarios, 

prezos, etc. distinguindo as 

estruturas sintácticas básicas 

CCL, CCEC 

IL3.2.5. Utiliza de forma 

habitual dicionarios bilingües, 

monolingües ou as TIC para 

axudar á comprensión de 

significados e fomentar a 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
- Expresión da capacidade, o 

gusto, a preferencia, a opinión, 

o acordo ou desacordo, o 

sentimento, a intención.  

 

- Descrición de persoas, 

actividades, lugares, obxectos, 

hábitos, plans.  

 

- Narración de feitos pasados 

remotos e recentes.  

 

- Petición e ofrecemento de 

axuda, información, instrucións, 

obxectos, opinión, permiso.  

 

 

 
Estruturas sintáctico-

discursivas 

 

ofrecemento) e un repertorio 

limitado dos seus expoñentes 

máis habituais, así como os 

patróns discursivos básicos (p. 

e. inicio e peche dunha carta, 

ou os puntos dunha descrición 

esquemática).  

 

CE3.5. Recoñecer os 

significados máis comúns 

asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

comunicación escrita (p. e. 

estrutura interrogativa para 

demandar información).  

 

CE3.6. Recoñecer un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos 

relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir do contexto 

e da información contida no 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.3. Comprende 

correspondencia (SMS, correos 

electrónicos, postais e cartóns) 

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.  

 

 

 

aprendizaxe autónoma. CCL, 

CD, CAA 

IL3.2.6. Le e comprende as 

instrucións para levar a cabo 

unha tarefa, utilizando  os 

coñecementos previos sobre o 

tema, transferidos da lingua 

materna á lingua estranxeira. 

CCL, CMCT, CCEC 

 

IL3.3.1. Utiliza os recursos 

dixitais do curso para afianzar 

os coñecementos adquiridos na 

unidade, repasando e 

utilizando expresións e 

vocabulario habituais da 

linguaxe de aula. CCL, CD 

IL3.3.2. Le e comprende textos 

escritos máis complexos, tales 

como cartas, e-mails, postais, 

diarios, mensaxes, invitacións, 

felicitacións, etc. identificando 

patróns discursivos básicos 

CCL 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
Léxico escrito de alta 

frecuencia (recepción) 

 

Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 

 

texto os significados probables 

de palabras e expresións que 

se descoñecen.  

 

CE3.7. 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 cos mesmos. 

 

EA3.4. Comprende o esencial 

e os puntos principais de 

noticias breves e artigos de 

revistas para mozas que traten 

temas que lle sexan familiares 

ou sexan do seu interese 

(deportes, grupos musicais, 

xogos de computador).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Identifica o tema e o 

sentido xeral de textos sobre 

temas inter-curriculares 

mostrando interese pola súa 

dimensión social. CCL, CMCT, 

CSC 

IL3.4.2. Le textos relacionados 

coa cultura anglosaxoa, 

mostrando respecto cara á 

diversidade cultural. CCL, 

CMCT, CSC, CCEC 

IL3.4.3. Le textos sobre temas 

socioculturais identificando as 

peculiaridades do país ou 

países nos que se fala a lingua 

estranxeira. CCL, CMCT, CSC, 

CCEC 

IL3.4.4. Identifica o sentido 

xeral, expresións e palabras e 

información máis específica de 

artigos de prensa, noticias, 

revistas, blog s, páxinas web, 

etc. CCL, CMCT, CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

 

EA3.5. Comprende o esencial 

de historias breves e ben 

estruturadas e identifica os 

personaxes principais, a 

condición de que a imaxe e a 

acción conduzan gran parte do 

argumento (lecturas 

adaptadas, cómics, etc.). 

 

IL3.4.5. Le acerca de cuestións 

de tipo ético aplicandos 

coñecementos adquiridos a 

unha comprensión adecuada 

do texto. CCL, CSC 

 

IL3.5.1. Identifica un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo ao tema da 

unidade, a través da lectura de 

textos. CCL 

IL3.5.2. Le contos/historias 

relacionadas co tema da 

unidade comprendendos 

expoñentes lingüísticos básicos 

empregados, e analizandos 

valores de tipo ético 

relacionados. CCL, CCEC, 

CSC 

IL3.5.3. Predicir e infere o 

contido das lecturas da unidade 

utilizando de forma habitual as 

indicacións do contexto. CCL, 

CAA 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
IL3.5.4. Predicir e infere o 

contido dunha lectura a través 

de imaxes e asocia palabras e 

textos breves coas mesmas. 

CCL, CAA 

IL3.5.5. Le en voz alta textos 

variados pronunciándoos de 

forma moi próxima ao modelo. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Estratexias de produción:  

 

Planificación 
 - Mobilizar e coordinar as 
propias competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar 
que se sabe sobre o tema, que 
se pode ou se quere dicir, etc.).  
 
- Localizar e usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, 
obtención de axuda, etc.). 
 
Execución  
- Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto.  
 
- Reaxustar a tarefa 
(emprender unha versión máis 
modesta da tarefa) ou a 

 

CE4.1. 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, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da 

súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles.  

 
CE4.2. 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.  
 

 

EA4.1. 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.1.1. Completa actividades 
escritas con información 
persoal, con claridade e 
axustándose aos diferentes 
modelos de texto. CCL, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información sobre 
si mesmo ou a súa contorna 
inmediata, con razoable 
corrección gramatical e 
ortográfica e utilizando a 
puntuación adecuada. CCL, 
SIE  

IL4.1.3. Completa actividades 
de repaso dos contidos 
aprendidos na unidade, 
identificando estratexias 
persoais e recursos que 
faciliten a propia aprendizaxe. 
CCL, CAA 

IL4.1.4. Completa actividades 
de auto-avaliación dos 
contidos aprendidos na 
unidade, mostrando unha 
actitude activa e participativa 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
mensaxe (facer concesións no 
que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
dispoñibles.  
 
- Apoiarse en e sacar o 
máximo partido dos 
coñecementos previos (utilizar 
linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non verbal.  
 
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións, 
desculpas, agradecementos, 
invitacións.  
 
- Expresión da capacidade, o 
gusto, a preferencia, a opinión, 
o acordo ou desacordo, o 
sentimento, a intención. 
 

CE4.3. Coñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos 
concretos e significativos (p. e. 
as convencións sobre o inicio e 
peche dunha carta a persoas 
coñecidas) e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
sobre os mesmos a unha 
produción escrita adecuada ao 
contexto, respectando as 
normas de cortesía básicas.  
 
CE4.4. 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 para inicio e 
despedida para peche dunha 
carta, ou unha narración 
esquemática desenvolvida en 
puntos).  
 
CE4.5. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para mellorar a súa 
aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 

IL4.1.5. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para afianzar 
os coñecementos adquiridos 
na unidade, repasando e 
utilizando expresións e 
vocabulario habituais da 
linguaxe de aula. CCL, CD 

IL4.1.6. Participa en traballos 
colaborativos (proxectos, 
presentacións, etc.), 
mostrando o seu espírito 
emprendedor e utilizando 
estratexias de cooperación e 
respecto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. CCL, SIE, CCEC 

IL4.1.7. Completa información 
persoal a través de fichas, 
formularios, listaxes, resumos, 
opinións, utilizando con 
corrección estruturas 
sintácticas coñecidas 
utilizadas con frecuencia. CCL, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
- Descrición de persoas, 
actividades, lugares, obxectos, 
hábitos, plans.  
 
- Narración de feitos pasados 
remotos e recentes.  
 
- Petición e ofrecemento de 
axuda, información, instrucións, 
obxectos, opinión, permiso.  
 
- Establecemento e mantemento da.  

 comunicación.  

 
Estruturas sintáctico-

discursivas 

 

Léxico escrito de alta 

frecuencia (produción) 

 

Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 

 

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.  
 
CE4.6. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados cos propios 
intereses, experiencias e 
necesidades.  
 
CE4.7. 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. 

EA4.2. 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 e da súa 
contorna inmediata (familia, 
amigos, afeccións, actividades 
cotiás, obxectos, lugares) e fai 
preguntas relativas a estes 
temas. 

IL4.2.1. Completa actividades 
escritas achegando 
información global e específica 
sobre temas inter-curriculares. 
CCL, CMCT, SIE 

IL4.2.2. Completa actividades 
escritas relacionadas coa 
cultura anglosaxoa, 
comparándoa coa propia e 
empregando patróns 
discursivos básicos. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 

IL4.2.3. Completa actividades 
escritas sobre temas 
socioculturais utilizando 
expresións e palabras propias 
das tradicións e costumes. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 

IL4.2.4. Escribe textos 
relacionados co tema da 
unidade seguindo un modelo, 
con razoable corrección de 
modo que se achegue á 
ortografía correcta. CCL, SIE, 
CAA 

IL4.2.5. Completa actividades 
de repaso dos contidos 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
aprendidos na unidade, 
identificando estratexias 
persoais e recursos que 
faciliten a propia aprendizaxe. 
CCL, CAA 

IL4.2.6. Completa actividades 
de auto-avaliación dos 
contidos aprendidos na 
unidade, mostrando unha 
actitude activa e participativa 
para mellorar a súa 
aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 

IL4.2.7. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para afianzar 
os coñecementos adquiridos 
na unidade, repasando e 
utilizando expresións e 
vocabulario habituais da 
linguaxe de aula. CCL, CD 

IL4.2.8. Escribe cartas, e-
mails, postais, mensaxes, 
diarios, blog s, páxinas web, 
etc. seguindo un modelo e 
utilizando de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación 
social . CCL, CAA, SIE 

IL4.2.9. Participa en traballos 
colaborativos (proxectos, 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
presentacións, etc.), 
mostrando o seu espírito 
emprendedor e utilizando 
estratexias de cooperación e 
respecto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. CCL, SIE, CCEC 

IL4.2.10. Redacta un texto 
secuenciado en parágrafos 
cunha presentación de ideas 
estruturada e adecuada ao 
formato. CCL, SIE 
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ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or);  

- oposición (but);  

- causa (because);  

- finalidade (to- infinitive, e. g. I did it to help her);  

- comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).  

- Relacións temporais (when; before; after).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salade!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  

- Expresión do tempo: pasado (simple past; present perfect);  

- presente (simple present);  

- futuro (going to; will).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses);  

- durativo (present and past continuous);  

- habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday));  

 - incoativo (start –ing);  

- terminativo (finish –ing).  
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- Expresión da modalidade: factualidad (declarative sentences);  

- capacidade (can);  

- posibilidade (may);  

- necesidade (must; need);  

- obrigación (have (got) to; imperative);  

- permiso (can; may);  

- intención (going to; will).  

- Expresión da existencia (there is/are);  

- a entidade (nouns and pronouns, articles, demonstratives);  

- a calidade ((very +) Adj.).  

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: all, many, a 

lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

- Expresión do tempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and indications (e. g. now, tomorrow 

(morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then); simultaneousness (at 

the same time); frequency (e. g. sometimes, onSundays ).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

- identificación persoal;  

- vivenda, fogar e contorna;  

- actividades da vida diaria;  

- familia e amigos;  

- traballo e ocupacións;  

- tempo libre, lecer e deporte;  

- viaxes e vacacións;  

- saúde e coidados físicos;  

- educación e estudo;  

- compras e actividades comerciais;  

- alimentación e restauración;  

- transporte;  

- lingua e comunicación;  

- medio ambiente, clima e contorna natural;  

- Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 
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PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

Avaliación formativa: observación e o seguimento sistemático do alumnado, é dicir, tomaranse 

en consideración todas as producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual 

como grupal: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 

resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e auto-avaliación entre 

outros. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse 

á flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

-Listas de control. 

-Diario de aula. 

-Rúbricas. 

CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

Ferramentas de avaliación do traballo 

competencial: observación do traballo diario, 

expresión oral e actividades escritas. 

60% 

Participación activa nas clases e respecto 

polos compañeiros/as. 
20% 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe. 20% 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN (recollidos no proxecto educativo do centro) 

A).-Promoción entre os niveis de 1º ata 6ºde E.P: 

 Promoverá o alumnado que obteña cando menos a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá o alumnado que aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas xa permanecera un 

ano máis nun destes niveis.  

 Promoverá o alumnado que teña cualificación de INSUFICIENTE nunha área sempre e cando se considere que ten a 

madurez adecuada. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en dúas áreas si estas son as das linguas (galega 

e castelá), ou ben unha área das citadas de lingua e a de matemáticas conxuntamente.  

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. seguirase a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo: 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a 

adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á 

aprendizaxe. 
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2) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

serán os establecidos na dita adaptación. 

 

B).Promoción de etapa de primaria a secundaria (6º de primaria a 1º ESO): 

 Promoverá á etapa de educación secundaria obrigatoria aquel alumnado que obteña cando menos a cualificación de 

SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá á etapa de secundaria obrigatoria o alumnado que, aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en 

todas as áreas, xa permanecera un ano máis con anterioridade na educación primaria. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en tres ou máis áreas, ou en dúas áreas sempre 

que estas sexan as de matemáticas e lingua castelá ou galega. E ó mesmo tempo teña un desenvolvemento das 

competencias clave e un grao de madurez tal, que dificulten gravemente o seu traballo na etapa de secundaria. 

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. se seguirá a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o 
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requira, a adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da 

información referente á aprendizaxe. 

Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 

establecidos na dita adaptación. 

 


