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Currículo de Primeira Lingua Estranxeira en 3º 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias 

PLE-B1.1-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. 

3º-PLEB1.1-Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 

 [CCL] 

 

 

PLE-B1.2-Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información mais relevante do texto. 

3º-PLEB1.2-Comprende os puntos principais de narracións e presentacións 

breves e sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu 

interese, que conteñen con imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu 

significado.  
 

3º-PLEB1.3-Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais 

sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

[CCL]  [CCL] 

 

 

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

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). 

3º-PLEB2.1-Fai presentacións moi breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos 

demais cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

 [CCL] 

 

 

PLE-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 de interese para o alumnado e conte con apoio visual en soporte 

papel ou dixital. 

3º-PLEB3.1-Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral. 

 [CCL] 

 

 

PLE-B3.2-Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións, 

interrogacións e interrogacións. 

3º-PLEB3.2-Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada 

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

3º-PLEB3.3-Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

3º-PLEB3.4-Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión 

lectora. 

 [CCL] 

 

 [CCL CAA] 

 

 [CCL CAA] 

 

 

PLE-B4.1-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. 

3º-PLEB4.1-Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral. 

 [CCL] 
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PLE-B4.2-Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

3º-PLEB4.2-Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e 

respectando a estrutura gramatical coñecida. 

3º-PLEB4.3-Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

3º-PLEB4.4-Completa un formulario en liña con seus datos e dos e das 

demais (nome, apelido e idade...). 

 [CCL] 

 

 [CCL] 

 

 [CCL] 

 

 

PLE-B5.1-Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

3º-PLEB5.1-Pregunta e responde para dar/obter información en conversas 

básicas (nome, idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre 

os demais. 

 [CCL] 

 

 

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

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

3º-PLEB5.2-Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

 [CCL CSC] 

 

 

PLE-B5.5-Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, posesión, 

número calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

3º-PLEB5.5-Expresa e identifica de xeito elemental os seus desexos.  [CCL] 

 

 

PLE-B5.6-Expresar a localización dos obxectos. 3º-PLEB5.6-Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

 [CCL CAA] 

 

 

PLE-B5.7-Expresar e identificar os seus desexos. 3º-PLEB5.7-Diferenza preguntas e respostas simples. [CCL CSC] 

 

 

PLE-B5.9-Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 

asociados. 
3º-PLEB5.8-Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por 

exemplo, desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

 [CCL] 

 

 

PLE-B5.9-Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 

asociados. 
3º-PLEB5.9-Participa activamente en xogos de letras, elaboración de 

glosarios ilustrados e dramatizacións etc. 

 [CSC] 

 

 

PLE-B5.12-Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

3º-PLEB5.12-Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna.  [CSC] 
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Curso: 3º E.P. 
Avaliación e cualificación 
Criterios de cualificación Valoración Instrumentos utilizados 
 
Valoración dos contidos e competencias adquiridas ou de-
senvolvidas na unidade 

 
50% 

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

Realización do traballo na aula: 

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

 

 
30% 

 

-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. 

 

 
 


