
PRIMEIRO DE ESO

I.-HABILIDADES COMUNICATIVAS:

Comprensión oral .. Producción oral

. Comprende frases e expresións habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas e temas cos que se estea 
moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito moi 
pausado e be articulado
.-Capta os puntos principais e os detalles de instrucións, 
preguntas, dialogos e outras mensaxes orais sinxelas 
.-Comprende o esencial do que se lle dice en xestións 
cotias 
. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información en presentacións moi basicas sobre temas 
tratados na aula, sempre que poida escoitalas mais 
dunha vez. 
 Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal entre duas persoas que ten lugar na 
sua presenza, ou procedente dunha gravación cando o 
tema lle resulta conecido e o discurso estea claramente 
articulado e a velocidade baixa.
.Comprende casi todas as  descricións fisicas de persoas 
cando se lle fala despacio e repetindo o dito
. Comprende información global e especifica en 
descricións, narracions, peticións de información e os 
desexos sobre asuntos practicos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a persoa interlocutora esta 
disposto a repetir ou a reformular o dito.

.- Esforzase por utilizar a lingua estranxeira por utilizala 
ainda que, as veces, tena que recorrer a outras linguas 
para pedir axuda ou aclaracións.
.- Fai presentacións moi breves comprensibles e con 
apoio visual sobre aspectos sinxelos de temas do seu 
interese .
.- Describe a partir de unha foto persoas, animais, 
lugares ou describir un suceso no pasado a partir de 
vinetas, co vocabulario e as estructuras practicados na 
clase
.- Desenvolvese ainda que con certa dificultade 
dificultade en xestions e transaccións cotias basicas, e 
ofrece e obten información basica en situacions 
habituais e concretas
.- Pide aclaración se non entende algo.
.- Participa en conversas informais cara a cara, cunha 
pronuncia comprensible,nas que intercambia 
información basica e expresa opinions, fai invitacións, 
suxestións e ofrecementos sinxelos, pide e ofrece 
cousas.
.- Colabora na realización das tarefas de comunicacion, e
manifesta interese e respecto polas achegas dos seus 
companeiros e das suas companeiras.

Comprensión escrita: Expresión escrita

.- Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e
basicas de funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de maquinas de uso comun e conecidos, 
e segue instrucións basicas e predicibles para a 
realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, nun centro docente, un lugar publico ou unha 
zona de lecer).
.- Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de publicacións propias da sua idade ou de 
internet, formulados de xeito simple e claro, e 
relacionados con asuntos do seu interese, nos ambitos 
persoal e educativo.
.- Entende sen dificultade casi toda a información 
especifica sobre   descricións personais , partes do corpo 
sempre que poida releer as seccións dificiles.- Atopa a 
información que necesita para a realización dunha tarefa
en narracións breves moi sinxelas en lingua estandar.
.-. Entende información basica (lugar,prezo, horarios, 
datos ou preguntas relativas a información persoal, etc.)
.- Comprende ainda que con dificultade textos adaptados
(por exemplo, lecturas simplificadas de nivel baixo)

.- Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou 
as suas afeccións
.- Escribe notas, anuncios e mensaxes breves 
relacionados con actividades e situacions da vida cotia, 
do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade e 
comprensibles para a sua idade, .
.-. Escribe correspondencia persoal sinxela na que se 
establece e manten contacto social real ou simulado , na 
que intercambia información basica sobre si mesmo, os 
amigos a familia, gustos,
actividadescotias e de tempo libre, a rutinas o que 
fixeron no pasado recente , a sua vila e se expresan 
opinións de xeito moi sinxelo.
.- Escribe textos sinxelos para describir a alguen, 
describir un lugar o narrar un acontecemento pasado 
usando os conectores mais habituais (and, but, also, 
because, so)
.- Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos,utilizando con certa correcion as convencions 
ortograficas e os signos de puntuacion.



Listening Speaking Reading Writing

O alumno/a é capaz de entender: 

 a hora (the time)

A alguén dando información persoal básica ou 
presentándose  ( personal information; people 
introducing themselves) 

 A   descrición dunha persoa  ou animal e é capaz 
de identificalos (identify an animal/ person from a 
description)

A alguén dando instrucións ( giving instructions)

 Unha breve entrevista de hábitos saudables 
(  interview about eating habits.)

 A alguén falando da súa comida favorita  ( favourite
food.)

 Unha conversa  nun café, bar ou restaurante onde 
se pide comida

A xente  falando de dónde van os fins de semana ( 
where they go at the weekend).

A   descrición dun lugar (  describing a place)

 Suxestións ( suggestions) 

 A alguén falando das súas rutinas ou hábitos 
cotiáns (  daily routines) 

Unha charla sobre habilidades ou aptitudes

Alguén comprando unha entrada ou billete  (buying 
a ticket) 

Xente expresando a súa opinión de xeito simple

A xente facendo plans ou preparativos 
( arrangements) .

 Unha charla sinxela sobre deportes

A   descrición de lugares nunha casa ( describing 
places in a house).

Xente solicitando información e.x. sobre viaxes  
( asking  for * information.)

Alguén falando sobre o tempo (the weather)

 A alguén facendo a aceptando invitacións ( making
and accepting invitations)

Preséntase e presenta a outros
Pregunta e di a hora
Deletrea palabras correctamente
Pide e dá  información persoal básica ( I’m Jack. What’s your 
name?; where people come from. Emily is from France.) 
Fala ou pregunta sobre a familia . I’ve got two brothers  
Fala ou  pregunta sobre animais. Have you got a pet?
Describe a partir dun debuxo ou foto  persoas, animais ou 
cousas   She’s got blue eyes and long black hair.
Dá instrucións básicas  . Firstly, remember to feed it twice.
 Pregunta e responde a preguntas sobre  hábitos alimentarios 
(  eating habits. Do you drink fizzy drinks?)
Pregunta e responde a preguntas sobre o tempo libre (  free time 
activities. What do you do in your free time?; What sports do you 
do in your free time?)
Pide comida nun café ou restaurante ( ordering food  Can I have 
some pizza, please?)
Explica o que fai  e o que lle gusta e non lle gusta facer 
Pregunta e fala sobre as actividades de fin de semana ( weekend
activities. Where do you go at the weekend?)
Pregunta y responde sobre o que hai (There is/are ) e non hai 
(there isn´t/ aren´t): There is a sports centre in my town.
Explica o que alguén está facendo a partir dunha foto ou debuxo:
The girl is eating an apple
Fai e responde a suxestións . Why don’t we …….?
Indica a posición de algo ou alguén 
Fai preguntas ou as responde sobre rutinas :. I get up at nine 
o’clock.
Pide e responde a preguntas para comprar unha entrada : How 
much are the tickets?
Fala sobre aptitudes ou habilidades
Fai preparativos (arrangements. Where shall we meet?)
Expresa opinión usando adjectivos básicos :  I think judo is very 
difficult
Fala sobre o pasado ou describe un suceso  no pasado a partir 
de viñetas. I cooked dinner last night; I went to London last 
month
Pide información. ; What time does next bus to York leave?  
Describe casas  e habitacións
Fai e acepta invitacións : I’m having a barbecue this afternoon. 
Would you like to come?
Fala  sobre planes de futuro :  I’m going to play tennis on 
Saturday
 

O alumno e capaz de entender :

 textos adaptados ao nivel e  textos  sinxelos 
relativos aos temas tratados na clase

As ideas principais  e específicas dun texto 
relacionado cun tema tratado en clase

- Datos ( a fact file )

- Información nunha páxina web.

-  Un artigo de revista sobre comida ou outro 
tema tratado en clase 

-  Un quiz sobre estilos de vida saudable ou 
actividades de lecer

- Un  folleto con información (brochure )

- Publicidade sobre unha atracción turística ou de
tempo libre.

- A quía dunha cidade

-- Unha entrada de blog (a blog entry.)

- Un relato histórico breve.

- Un relato en presente o pasado sencillo .

- unha entrevista

- Lectura dun libro simplificado coa axuda de

diccionarios,o profesor e ser quen de mostrar 
acomprensión.do mesmo

El alumno es capaz de :

Usar as maiúsculas correctamente e 
unha ortografía que permita a 
comprensión do texto

Usar conectores básicos que den 
coherencia aotexto: and, but, so, also,
because e conectores temporais para 
secuenciar unha historia.

Usar adxectivos para potenciar a   
descrición

Escribir 

 Información persoal ( a personal 
profile).

A descrición dunha persoa/animal

 Unha entrada de blog sinxela sobre 
hábitos saudables

 Unha guia sinxela dalgunha cidade

 Un breve artigo de revista.

-Un e.mail.

A   descrición dunha habitación 

 Unha historia corta

- Unha postal.



II.-COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL
.- Identifica sons basicos, e produce patrons moi basicos de ritmo, entoación de palabras e frases.
.-. Utiliza a lingua estranxeira na maioria das suas intervencions nas actividades de aula, e na participación en 
simulacións
.- Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais basicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente
.- . Comunica con certa eficacia, comprendendo e utilizando de maneira bastante adecuada as estruturas 
morfosintácticas basicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.
 
 II.1-Gramática:
this, that, these, those 

Verb to be

Verb have got 

Subject and object pronouns 

Possessive adjectives my, your, his, her

Possessive ‘s  ( Emily’s friends.)

Question words What, where, how, who, when, why…?

Singular and plural nouns : foot / feet, baby/babies…

love, hate, (don’t) like + -ing : They love surfing the 
internet.

there is / there are 

Prepositions of time and  place at, on, in

Countable and uncountable nouns

a/an, some and any  Are there any parks in your city?

Adverbs of frequency : always, sometimes, never

Word order in questions How often do you play tennis?

Modal verbs:  Can  ( She can sing) ; Must / mustn’t  ( You 
mustn’t make noise) 

Present continuous : What are you doing? We are 
running.

Present simple : We play hockey every Saturday.

Past simple of be:  I was in London.

there was / there were:  There was a fireplace

Past simple regular verbs I travelled alone.

Past simple irregular verbs They saw their hero

.be going to  future: The party is going to start at 7.30pm.

  II.2-Vocabulario:
Días da semana e meses - Days and months
Números : Cardinal and ordinal numbers
A hora: Time 
Obxetos de clase: Classroom objects notebook, school 
bag, ruler…
Colores: Colours black, blue, purple…
Paises e nacionalidades: Countries and nationalities 
France/French, Mexico/Mexican…
Familia: Family members aunt, cousin, sister…
Partes do corpo: Parts of the body and face arm, ear, 
hair…
Adxectivos descritivos: Adjectives to describe people blue,
dark, long…
Cómida: Food apple, bread, potatoes…
Tempo libre: Free-time activities read comics, play 
football, watch TV…
Lugares  na cidade: Places in town chemist, church, 
library…

Elementos paisaxisticos: Landscape features beach, forest,
island…
Rutinas diarías: Daily routines do homework, finish school,
get up…
Materias: School subjects drama, ICT, literature…
Deportes: ports dive, hit, dance…
Adxectivos de opinión: Adjectives of opinion amazing, 
boring, fun…
Habitacións e mobeis: Rooms and furniture armchair, bed,
kitchen…
Aparatos: Gadgets camera, laptop, dishwasher…
Transporte: Transport bike, bus, plane…
Viaxes: Travel go surfing, relax, sunbathe…
Roupa e complementos: Clothes and accessories boots, 
coat, scarf…
O tempo e as  estacións :The weather and seasons cloudy,
cold, Autumn…
Verbos regulares e irregulares: Regular and irregular verbs

III.-ASPECTOS SOCIOCULTURALES:
1.Interpreta correctamente o uso de fórmulas, normas e comportamento que se transmiten a través dos textos e ten 
interese por ampliar datos culturais.
2.Valora a cultura propia a partir do ceñecemento de outras culturas e o  contraste con elas.
3.Aprecia o uso da  lingua extranxeira como medio para establecer relacións con persoas de procedencias distintas. 


