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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-1º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1 Comprender o sentido xeral de textos orais propios da 

súa idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, 

adiviñas moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo 

lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos 

que non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio 

visual moi redundante que axude a comprensión. 

 
 

 
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 a 
comprensión.CCL 
PLEB1.2.Comprende vocabulario 
moi elemental e sinxelo sobre 
temas familiares acompañados 
de imaxes que os ilustran con 
claridade.CCL, CAA 

3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos moi breves, sinxelos e moi 
elementais, e nos que o tema tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, e conteñan apoio visual moi 
redundante en soporte papel ou dixital. 
 

PLEB3.1. Comprende palabras e 
frases moi sinxelas escritas, 
relacionadas cos temas 
traballados.CCL 

4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo 
modelos, compostos de frases simples illadas, utilizando 
con razoable corrección as convencións ortográficas mais 
elementais e os principais signos de puntuación, para falar 
de si mesmo/a, da súa contorna mais inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 
 

PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a 
súa vida cotiá.CCL 
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-2º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1.Comprender o sentido xeral de textos orais propios da 
súa idade (contos breves e sinxelos, rimas infantís, 
cancións adiviñas moi evidentes) emitidos con ritmo 
discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por medios 
técnicos que non distorsionen a percepción da mensaxe, 
con apoio visual moi redundante que axude a comprensión 

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

3.1Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos simples e breves 
relacionados con temas familiares e de interese 
para o alumnado, que contan con apoio visual. 

 

PLEB1.2. Comprende 
vocabulario básico sobre temas 
familiares a través de apoio 
visual.CCL 

4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de 
frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando 
con razoable corrección as convencións ortográficas 
e os principais signos de puntuación, para falar de si 
mesmo, da súa contorna mais inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares 
e predicibles. 

 

PLEB3.1. Comprende palabras e 
frases simples en textos moi 
sinxelos, relacionados cos temas 
traballados previamente de 
forma oral.CCL 

 

PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a 
súa vida cotiá, traballadas 
previamente de forma oral.CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1 Comprender o sentido xeral, e a información máis 
relevante en interaccións verbais, con estruturas simples e 
léxico de uso cotiá (os        deportes, os animais, as comidas 
preferidas), conectados cos propios intereses e coas 
propias experiencias e articulados con claridade e 
lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos 
que non distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual 
correspondente. 

 

PLEB1.2. Comprende os puntos 
principais de narracións e 
presentacións breves e sinxelas 
e ben estruturadas sobre temas 
familiares ou do seu interese, 
que conten con imaxes e 
ilustracións que clarifiquen o seu 
significado. CCL 

3.1 Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de forma oral e de interese para o 
alumnado e conte con apoio visual en soporte papel ou 
dixital. 

 

PLEB3.1. Comprende frases 
simples escritas, relacionadas 
cos temas traballados 
previamente de forma oral. CCL 

4.1 Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, 
compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar 
de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

 

PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dunha historia sinxela 
acompañada de apoio visual 
redundante e identifica os e as 
personaxes principais. CCL 

 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa 
vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. CCL 

 
PLEB4.5. Responde de forma 
escrita a preguntas sobre temas 
traballados en clase. CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- 4º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1. Comprende a idea global e a información máis 
importante en textos orais moi breves con estruturas 
simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes nas 
situacións comunicativas e conectados cos propios 
intereses e coas propias experiencias, articulados con 
claridade e lentamente, transmitidos de viva voz ou por a 
través de recursos multimedia que non distorsionen a 
mensaxe. 

 

PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información mais 
importantes de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá procedentes de medios 
audiovisuais ou da Internet 
adecuados a súa idade.. CCL 

3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as 
ideas máis importantes en textos escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de forma oral e de interese para o 
alumnado, e conte con apoio visual en soporte papel ou 
dixital. 

 

PLEB3.1. Comprende frases 
simples escritas, relacionadas 
cos temas traballados 
previamente de forma oral. CCL 

4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro, 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. 

 

PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dun texto escrito sinxelo 
acompañado de apoio visual, 
acorde a súa idade procedente 
dos medios de comunicación 
adaptados a súa competencia 
lingüística. CCL 

 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa 
vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- 5º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1. 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. 

 

PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
importante de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá adecuados á súa 
idade, procedentes de medios 
audiovisuais ou da Internet.CCL 

3.1. 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. 

 

PLEB3.1. Comprende 
información básica escrita en 
notas, tendas e medios de 
transporte, relacionadas cos 
temas traballados previamente 
de forma oral. CCL 

4.1. 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. 

 

PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dun texto escrito 
sinxelo, con apoio visual, 
procedente dos medios de 
comunicación adaptados á súa 
competencia lingüística e acorde 
coa súa idade. CCL, CD 

 

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 
relacionados con temas da súa 
vida cotiá, experiencias e 
actividades na aula, traballados 
previamente de forma oral. CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-6º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1. 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, que se poida volver escoitar o devandito ou pedir 
confirmación e conte con apoio visual ou cunha clara 
referencia contextual. 

 

PLEB1.3. Entende o que se lle di 
en transaccións habituais 
sinxelas (instrucións, indicacións, 
peticións, avisos). CCL, 
CAA,CSC 

3.1. 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, que se poida consultar un dicionario 
e conte con apoio visual e contextual.  

 

PLEB1.6. 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 
se fale de maneira lenta e clara. 
CAA 

4.1. 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/a, 
da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

 

PLEB3.2. Comprende 
información esencial e localiza 
información específica en 
material informativo sinxelo como 
menús, horarios, catálogos, listas 
de prezos, anuncios, guías 
telefónicas, publicidade, folletos 
turísticos, programas culturais ou 
de eventos etc. CCL, CAA 

 

PLEB3.3. Comprende 
correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postais e tarxetas) 
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. CCL, CAA 

 

PLEB4.2. Escribe 
correspondencia persoal breve e 
simple (mensaxes, notas, 
postais, correos, chats ou SMS) 
na que dá as grazas, felicita a 
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alguén, fai unha invitación, dá 
instrucións, ou fala de si 
mesmo/a e da súa contorna 
inmediata (familia, amigos e 
amigas, afeccións, actividades 
cotiás, obxectos e lugares) e fai 
preguntas relativas a estes 
temas. CCL, CD, CAA,CSC 

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-SECCIÓN 

BILÍNGÜE( ART 1º)  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o 

mundo imaxinario, afectivo e social. 

 

 
 
EP1.3.4. Identifica e usa as 
cores aprendidas. CCEC 

 
EP1.3.6. Recoñece e nomea as 
principais partes da figura 
humana. CMCCT, CCL 

 

EPB2.2.4. Elabora e representa 
imaxes despois dunha 
presentación audiovisual.CCEC, 
CAA 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación3ª AV. 

Procedementos:  
Análise das producións do alumnado 
O traballo do terceiro trimestre servirá, exclusivamente, para 
recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación 
final. 

Instrumentos: 
Fichas (exercicios de comprensión oral e escrita e expresión 
escrita) 
Videos( contos, cancións, talks) 
Audios(exercicios de comprensión oral) 

Cualificación 
final 

indicar o procedemento para obter a cualificación final de 
curso: 
A cualificación final do curso obterase das da primeira e 
segunda avaliacións, os traballos  da terceira avaliación 
mellorarán segundo os casos, a cualificación final ata un 10%.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
O alumnado coa materia non superada da primeira e/ou da 
segunda avaliación poderá recuperar cos traballos que se 
poidan facer durante o terceiro trimestre. 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
Farase a nota media da 1ª e 2ª avaliacións e sumarase a 
puntuación acadada polos traballos feitos na 3ª. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Seguimento  dos traballos enviados e mediante conversas coa 
familia. 
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Orais(listening) 
 Escritas(reading, writing) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O traballo deste trimestre baséase na comunicación a 
distancia, as canles empregadas son: 
As actividades comunícanse a través da páxina web do 
centro, do blog de inglés, por e-mail e teléfono. Os traballos 
do alumnado recíbense por email ou whatsapp. 
Con algún grupo tamén se empregan plataformas dixitais e 
vídeo conferencias. 

Materiais e recursos 
Contos, vídeos, audios, fichas de repaso e reforzo ou 
ampliación, ou cos libros de texto, físicos e dixitais, cando 
sexa posible. 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
A través das canles establecidas polo centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


