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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES PRIORITARIOS  

Competencia Clave: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA – 1º PRIMARIA  

Nivel Área Estándares % 

1º CN 1º-CNB2.1.3 - Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 5 % 

1º CN 1º-CNB3.2.1 - Recolle datos a partir da súa observación e comunícaos 
empregando diferentes soportes. 

5 % 

1º LC 1º-LCB.1.5.1 - Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social. 

10 % 

1º LC 1º-LCB.2.1.1 - Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, 
de variada tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 

10 % 

1º LC 1º-LCB3.3.1 - Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos 
propios do ámbito escolar e social: listas, notas, normas, felicitacións, 
instrucións, contos, anécdotas 

10 % 

1º LG 1º-LGB1.5.3 - Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación 
dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 

10 % 

1º LG 1º-LGB2.1.2 - Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios 
de situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou 
mensaxes curtas. 

10 % 

1º LG 1º-LGB3.1.2 - Elabora pequenos textos con certa coherencia e de xeito 
creativo. 

5 % 

1º LG 1º-LGB5.2.2 - Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos 
intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 

10 % 

1º MT 1º-MTB1.1.1 - Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na 
resolución dun problema simple de matemáticas ou en contextos da realidade. 

5 % 

1º PLE 1º-PLEB1.1 - Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción 
moi breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha 
pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á 
comprensión. 

5 % 

1º PLE 1º-PLEB2.1 - Fai presentacións moi breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu 
nome, idade, a súa cor favorita, presentar á súa familia, indicar os seus 
gustos) cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

5 % 

1º PLE 1º-PLEB3.1 - Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, 
relacionadas cos temas traballados. 

5 % 

1º PLE 1º-PLEB4.3 - Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura. 

5 % 

 

 


