
1º 

Grado mínimo de consecución para superar a materia 

Os mínimos esixidos para promocionar serán os seguintes:

- Comprende a información esencial de contos, rimas ou cancións moi breves e sinxelos.

- Comprende vocabulario moi elemental sobre temas familiares. 

- Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar máis básica. 

- Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos.

- Reproduce comprensiblemente cancións e rimas moi sinxelas e breves.

- Comprende  palabras  e  frases  moi  sinxelas  escritas,  relacionadas  cos  temas

traballados.

- Comprende a idea principal dunha historia moi elemental. 

- Comprende e usa adecuadamente vocabulario básico.

- Coñece algúns aspectos socioculturais dos países de fala inglesa. 

2º

Grado mínimo de consecución para superar a materia 

Os mínimos esixidos para promocionar serán os seguintes:

- Comprende a información esencial de contos, rimas ou cancións moi breves e sinxelos.

- Comprende vocabulario básico sobre temas familiares. 

- Comprende preguntas básicas sobre si mesmo/a e e dos demais. 

- Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa contorna.  

- Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos.

- Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves.

- Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas cos temas

traballados. 

- Comprende a idea principal dunha historia sinxela. 

- Escribe palabras e frases sinxelas a partir de modelos e cunha finalidade específica.

- Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario.

- Coñece algúns aspectos socioculturais dos países de fala inglesa.



3º 

Grado mínimo de consecución para superar a materia 

Os mínimos esixidos para promocionar serán os seguintes:

- Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese.

- Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas.

- Recoñece o léxico principal, identificando palabras e frases esenciais. 

- Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos. 

- Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves.

- Comprende frases  simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente

de forma oral. 

- Comprende a idea principal dunha historia sinxela.  

- Escribe frases sinxelas traballadas previamente de forma oral.

- Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de modelos

de diferentes textos sinxelos. 

- Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas

interaccións de aula, ler textos sinxelos e escribir con léxico traballado de forma oral.

- Coñece algúns aspectos socioculturais dos países de fala inglesa. 

4º

Grado mínimo de consecución para superar a materia 

Os mínimos esixidos para promocionar serán os seguintes:

-   Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese. 

- Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en textos

orais sobre temas familiares ou do seu interese. 

- Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos. 

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

- Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves. 

- Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación e da entoación

da lingua estranxeira para a produción de textos orais. 

- Comprende frases  simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente

de forma oral. 

- Le textos sinxelos e comprende a idea principal.



- Escribe frases sinxelas traballadas previamente de forma oral.

- Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de modelos

de diferentes textos sinxelos.

- Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

- Comprende  e usa  adecuadamente  o  vocabulario necesario para  participar  nas

interaccións de aula, ler textos próximos á súa idade e escribir  con  léxico traballado

previamente.

5º

Grado mínimo de consecución para superar a materia 

Os mínimos esixidos para promocionar serán os seguintes:

- Comprende  o  sentido  global  e  a  información  máis  importante  de  textos  orais,  con

estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa idade.

- Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en textos

orais sobre temas do seu interese.

- Participa  de  forma activa  en  situacións  reais  ou  simuladas  de  comunicación  sobre

temas do seu interese, cunha pronuncia e entoación comprensibles.

- Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás habituais.

- Produce textos orais propios, sinxelos e breves. 

- Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación e da entoación

da lingua estranxeira para a produción de textos orais. 

- Comprende información básica escrita, relacionada cos temas traballados previamente

de forma oral.

- Comprende  a  idea principal  dun texto  escrito  sinxelo  adaptado á  súa competencia

lingüística e acorde coa súa idade.

- Elabora textos escritos sinxelos, relacionados con temas da súa vida cotiá, traballados

previamente de forma oral.

- Escribe textos sinxelos con léxico relacionado co tema da escritura.

- Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira.

- Comprende  e usa  adecuadamente  o  vocabulario necesario para  participar  nas

interaccións de aula, ler textos próximos á súa idade e escribir  con  léxico traballado

previamente.



6º

Grado mínimo de consecución para superar a materia 

Os mínimos esixidos para promocionar serán os seguintes:

- Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa. 

-  Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre 
temas familiares ou do seu interese. 

-  Comprende mensaxes que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo de 
información sinxela. 

-  Fai presentacións breves e sinxelas sobre temas cotiás ou do seu interese usando 
estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación comprensible. 

-  Comprende información esencial e localiza información específica en material 
informativo sinxelo. 

-  Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas. 

-  Escribe na lingua estranxeira a partir de modelos traballados previamente. 

-  Elabora textos escritos sinxelos con léxico relacionado co tema de escritura.  

-  Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos en diferentes contextos 
comunicativos. 


