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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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. 

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.  

CCL 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto. 

PLEB1.2 - Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en textos 
orais sobre temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con apoio visual en 
soporte papel ou dixital. 

CCL 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 
nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

PLEB1.4 - Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper. 
CCL 

CSC 

 
PLEB1.5 - Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentuación. 

CCL 

CSC 

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). 

PLEB2.1 - Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 
cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

CCL 

 

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. 

PLEB2.2 - Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás habituais. 

CSC 

B2.3. Valorar a lingua estranxeira como instrumento de comunicación. PLEB2.3 - Amosa unha actitude de escoita atenta. 
CCL 

CSC 

B2.4. Producir patróns sonoros,acentuais, rítmicos e de entoación básicos e 
de uso diario. 

PLEB2.4 - Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, 
dramatizacións). 

CCL 

CD 

CSC 

 PLEB2.5 - Recorda as ideas principais dun texto escoitado e contesta preguntas de comprensión. CCL 

 PLEB2.6 - Manifesta interese e respecto polas opinións do seus compañeiros/as. 
CCL 

CSC 

 PLEB2.7 - Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como elemento enriquecedor. CCL 

 
PLEB2.8 - Comeza a utilizar correctamente e progresivamente aspectos fonéticos básicos, do ritmo, 
da acentuación e da entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais comprensibles. 

CCL 

CAA 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e interrogacións. 
 

PLEB3.2 - Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual, adaptados á súa 
competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

CCL 

CD 
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B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), así como os 
símbolos frecuente. PLEB3.4 - Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora 

CCL 

CAA 

 PLEB3.7 - Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 
CCL 

CAA 

 PLEB3.8 - Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos escritos. 
CCL 

CSIEE 

 
PLEB3.9 - Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e presentación dos textos 
escritos. 

CCL 

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. 

PLEB4.1 - Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, experiencias e 
actividades na aula, traballados previamente de forma oral. 

CCL 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos. 

PLEB4.2 - Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura gramatical 
coñecida e as normas ortográficas básicas. 

CCL 

 
PLEB4.4 - Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e presentacións e transmitir 
información escrita. 

CCL 

CD 

CSC 

 
PLEB4.6 - Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou normas, cartas, 
felicitacións, carteis, folletos, cómics o descricións de lugares, gustos ou afeccións) 

CAA 

CSIEE 

B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades preelaboradas 
polo persoal docente, realizar sinxelas presentacións e transmitir información. 

PLEB4.7 - Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital, de forma individual ou 
en parella seguindo o modelo traballado (elaboración dunha enquisa, SMS, correspondencia persoal 
simple en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna inmediata). 

CCL 

CAA 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir 
con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha 
ortografía aceptable. 

PLEB4.8 - Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta para a elaboración de textos. 
CCL 

CAA 

 
PLEB4.9 - Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas 
etc. 

CCL 

 
PLEB4.10 - Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma correcta en situacións variadas atendendo á 
súa corrección ortográfica básica. 

CCL 

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. 

PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festividades) e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara 
ao diferente. 

CCL 

CAA 

CSC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 
PLEB5.2 - Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, respecta as ideas dos e 
das demais e contribúe ó traballo en grupo 

CCL 

CSC 

 PLEB5.2 - Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 
CCL 

CSC 

B5.3. Amosar interese en participar en  actividades individuais, así como 
respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

PLEB5.3 - Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

CCL 

CAA 

CSC 

B5.4. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia física, 
afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.  

PLEB5.4 - Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe en distintos 
contextos. 

CCL 

CAA 
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CSC 

B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer... PLEB5.6 - Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer 
CCL 

CAA 

 
PLEB5.7 - Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas ilustracións e 
identifica as diferenzas, entre outras. 

CCL 

CAA 

B5.8. Describirse físicamente, achegando información complementaria, a si 
mesmo/a ou a outra persoa.  

PLEB5.8 - Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións de si mesmo/a e doutra 
persoa. 

CCL 

CAA 

B5.9. Expresa e comprende indicación e ordes. PLEB5.9 - Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, así como as instrucións dentro 
e fóra da aula. 

CCL 

CAA 

B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.10 - Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan información. 
CCL 

B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar 
frases sinxelas con conectores (and, or, then but), pero adecuándoas aos 
propósitos comunicativos. 

PLEB5.11 - Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos. 

CCL 

B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 
asociados. 

PLEB5.12 - Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse nas interaccións dentro e 
fóra da aula. 

CCL 

CAA 

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. 

PLEB5.14 - Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas 
interaccións de aula ou fora da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir con léxico traballado 
previamente. 

CCL 

CAA 

B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas 
experiencias. 

PLEB5.15 - Compara 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.  

CCL 

CAA 

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…). 

PLEB5.16 - Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na súa contorna máis 
próxima.  

CCL 

CSC 

 
PLEB5.17 - Valorara as línguas como instrumento de comunciación, para aprender a acercarse a 
outras culturas. 

CCL 

CSC 

 

 

 

A concreción para cada estándar de aprendizaxe está especificada no cadro anterior, sen embargo, se plantexan en relación cos contidos e 

obxectivos de cada unidade didáctica.  
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

- Probas específicas (80%) 

- Revisión do traballo escrito no caderno e no libro de actividades, e na plataforma dixital E-Dixgal, ademais da observación 
e valoración do traballo. (10%) 

- Observación do comportamento e actitudes na aula. (10%) 

Instrumentos: 

- Exames escritos (1 por tema, incluíndo os contidos do tema tanto léxicos como gramaticais así como a evolución nas 
destrezas de comprensión oral, comprensión escrita e expresión escrita) 

- Exames orais (1 por trimestre que xunto coas anotacións da mestra constitúen a nota de expresión oral) 

- Caderno do alumno, libro de actividades e formularios e rexistros na plataforma E-Dixgal. 

- Caderno do profesor con anotacións do traballo levado a cabo na aula e na casa.  

Cualificación final 

Estes criterios, valoración e instrumentos se aplicarán á 1ª e 2ª avaliación, ata o momento da interrupción das clase presen-

ciais. Para a nota final farase a media destas dúas avaliacións presenciais. 

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

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

desenvolvemento do 3º trimestre do curso 2019-20 (con data do 27 de abril de 2020). 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Nesta etapa educativa non se contempla a convocatoria extraordinaria de setembro.  

Alumnado de materia 
pendente 

Nesta etapa educativa non hai materias pendentes.  
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3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

O titor do curso está en contacto coas familias e cos profesores doutras materias de forma regular. Ademais, 
todo o alumnado e pais/nais teñen o correo electrónico do profesor encargado da materia. 

Publicidade 
As familias están informadas de que a páxina web do centro é o lugar onde acudir para consultar todas as 
novidades, información relevante e directrices a seguir con respecto dos seus fillos e fillas.   

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades 
As actividades que se propón ó alumnado son de repaso e reforzo, pero tamén de ampliación das catro destrezas 
(comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita e expresión escrita).   

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Dende o comezo do 3º trimestre a totalidade do alumnado deste curso ten acceso a internet e unha conta de correo 
electrónico e acceso ao Google Classroom.  

A ferramenta de comunicación que se está a utilizar co alumnado é o Google Classroom  no que o profesor encargado 
da materia sube cada día de clase as instrucións das tarefas a realizar con data de presentación o día seguinte que 
teñan clase. As actividades propostas varían, nalgúns casos son tarefas de E-Dixgal ou do caderno de actividades e 
noutros son documentos ou Google Forms creados polo profesor para dita clase. Tamén se facilitan a resolución das 
dúbidas a través de videochamadas co profesor, vía email ou por medio da plataforma Classroom. Tamén están a 
traballar comprensión oral e expresión escrita coa auxiliar de conversa por medio de videochamadas, tarefas ou 
vídeos que propoñe. 

Materiais e recursos 

- Ordenador con acceso a internet. Todo o alumnado dispón dun ordenador xa que este curso está dentro 
do proxecto e-Dixgal.  

- Acceso a e-Dixgal.  

- Correo electrónico de Gmail. 

- Acceso a Google Classroom. 

- Caderno de actividades dos alumnos.  

- Recursos da web que utiliza o profesor para a creación de actividades.  


