LINGUA EXTRANXEIRA
5º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos orais moi
breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso moi frecuente e
conectados cos propios intereses e coas propias experiencias do alumnado, articulados
con claridade e transmitidos de viva voz ou por soportes multimedia que non
distorsionen a mensaxe.
B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do
sentido xeral e a información mais importante do texto.
B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos nos
diferentes contextos comunicativos de forma significativa.

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS
B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación sobre
temas dos seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, usando expresións e
frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos
(and/or/then/but).
B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de
comunicación que requiran un intercambio directo de información en áreas de
necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha pronuncia axeitada e empregando
as convencións propias do proceso comunicativo.
B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de comunicación.
B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso diario.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos
escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e cun léxico cotián de
interese para o alumnado e que conte con apoio visual en soporte papel ou dixital.
B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido
xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos.
B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e interrogacións.
B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), así como os símbolos
frecuentes.
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, utilizando
con razoable corrección as convencións ortográficas 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.
B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de
textos escritos.
B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades preelaboradas polo
persoal docente, realizar sinxelas presentacións e transmitir información.
B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con
razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía
aceptable.

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA
INTERCULTURAL
B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e significativos e
aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión
adecuada do texto oral e escrito.
B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura.
B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como respecto e
cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.
B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou simuladas
en contextos menos dirixidos.
B5.4. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia física, afeccións… en
situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.
B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 1ª e 3ª
persoa…
B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer…
B5.7. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou obxectos.
B5.8. Describirse fisicamente, achegando información complementaria, a si mesmo/a
ou a outra persoa.
B5.9. Expresa e comprende indicacións e ordes.
B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as funcións
comunicativas propias do seu nivel.
B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar frases
sinxelas con conectores (and, or, then but), pero adecuándoas aos propósitos
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comunicativos.
B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados.
B5.13. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de
modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.
B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións comunicativas
sinxelas da vida da aula ou fóra dela.
B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a
situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias.
B5.16. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar
na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións
audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas (horarios, hábitos,
festividades…).
B5.17. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e da súa contorna, e
identificar semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
En cada trimestre avaliarase cun:
50% corresponde as probas obxectivas escritas de listening, reading e writing.
30% o traballo diario na clase reflexado en: caderno, libro de actividades , folla de
seguimento, uso de grammar builder y skills trainer, uso das TIC, traballo en murais…
20% restante corresponde á expresión oral que se avalía coa observación diaria e os
hábitos de traballo e traballo de aula.
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