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Primeira Lingua Estranxeira, Inglés en 2º 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias 

PLE-B1.1-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 á comprensión. 

2º-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 á comprensión.  

 

CCL 

PLE-B1.2-Comprender preguntas e informacións relativas á información 

persoal moi básica (nome, idade, gustos ?), instrucións e peticións elementais 

relativas ao comportamento na aula. 

2º-PLEB1.2-Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a 

través de apoio visual. 

 CCL 

 

 

PLE-B1.4-Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos. 2º-PLEB1.4-Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida 

escolar e da súa contorna (Open/close the book, sit down). 

 CCL 

 

PLE-B2.1-Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna inmediata, de 

lugares e obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos (and/or). 

2º-PLEB2.1-Fai presentacións moi breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e 

das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar 

á súa familia, indicar as súas preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

 CCL 

 

 

PLE-B2.2-Participar en conversas que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, 

aínda que en ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar 

confusións lingüísticas. 

2º-PLEB2.2-Pregunta e responde para dar/obter información en 

conversas básicas (nome, idade, gustos). 

 CCL 

 

 

PLE-B2.3-Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 

e de uso diario. 

2º-PLEB2.3-Amosa unha actitude de escoita atenta  

 

2º-PLEB2.4-Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves 

(p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.  

 

2º-PLEB2.5-Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha 

lingua estranxeira. 

CSC / CLC / CSC 

PLE-B3.1-Identificar 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. 

2º-PLEB3.1-Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

 CCL 

 

PLE-B3.2-Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do texto. 

2º-PLEB3.2-Comprende a idea principal dunha historia sinxela 

acompañada de apoio visual e identifica os e as personaxes principais. 

 CCL 
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PLE-B3.4-Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente 

traballados oralmente, amosando una entoación e pronuncia adecuadas 

2º-PLEB3.4-Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de 

forma oral, con entoación e pronuncia comprensibles. 

 CCL CAA 

 

PLE-B4.1-Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de palabras 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. 

2º-PLEB4.1-Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida 

cotiá traballadas previamente de forma oral. 

 CCL 

 

 

PLE-B5.2-Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo 

2º-PLEB5.2-Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social  [CCL CSC] 

 

 

PLE-B5.4-Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis 

inmediata e na situación de comunicación propia da aula. 

2º-PLEB5.4-Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de 

cortesía (Please, Thank you, escuse me...) 

 [CCL CSC] 

 

 

PLE-B5.5-Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, 

cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e cor. 

2º-PLEB5.5-Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi 

próximos á súa idade con imaxes ilustrativas que clarifican o seu 

significado. 

 [CCL] 

 

 

PLE-B5.8-Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e 

frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

2º-PLEB5.8-Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta.  [CCL] 

 

 

PLE-B5.11-Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un repertorio memorizado. 
2º-PLEB5.10-Diferenza preguntas e respostas moi sinxelas  [CCL CSC] 
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Curso: 2º E.P. 
Avaliación e cualificación 
Criterios de cualificación Valoración Instrumentos utilizados 
 

Valoración dos contidos e competencias adquiridas ou de-
senvolvidas na unidade 

 

40% 

 

-Realización de probas orais ao finalizar as unidades. 
-Rúbricas de avaliación 

Realización do traballo na aula: 
  
-Realización adecuada do traballo. 
-Organización dos materiais. 
-Presentación do libro e caderno. 
 

 
 
40% 

 
-Libro 
-Caderno. 
-Rexistro de actividades da clase. 
-Rexistro de organización de materiais, 

Valoración de actitudes na aula: 
 
-Escoita. 
-Participación. 
-Esforzo. 
-Colaboración 

 
 
 
20% 

 
 
-Rexistro de participación. 
-Rexistro de actitude na aula. 
 

Estes criterios, valoración e instrumentos se aplicarán a  1ª e 2ª avaliación, ata o momento da interrupción das clase presenciais.  

Os traballos realizados durante o terceiro trimestre, ante a imposibilidade de poder revisalos persoalmente, aplicaráselle o dis-

posto no punto 7.3 das Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o de-

senvolvemento do 3º trimestre do curso 2019-20 (con data do 27 de abril de 2020). 
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Prográmanse actividades para os días nos que temos clase, estas cólganse  o día anterior pola tarde, na 
páxina web do colexio. 

Ao mesmo tempo se adxuntan nunha plataforma online as mesmas actividades para o seguinte día, e 
ademais se envía o solucionario das actividades e desta maneira poden corrixir as actividades feitas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 
e sen conecti-
vidade) 

Como todos os alumnos dispoñen do material, ampliamos os contidos que son accesibles. Mantense a 
comunicación con eles a través do correo electrónico así como a través da plataforma online google clas-

sroom. 

Materiais e re-
cursos 

Todo os alumnos teñen os libros nas súas casas (en formato papel ou en formato dixital). 

Tamén dispoñen dos cadernos e libretas. 
Pedímoslle os pais un correo electrónico para comunicarnos con eles,  e ao mesmo tempo, o profesor 

facilitoulle o seu. 
Recomendamos enlaces para reforzar os contidos traballados. 

 


