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1. Contextualización  

A Programación do Departamento de Francés do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro que a continuación se presenta é para os catro cursos 

da Educación Secundaria Obrigatoria (1º ESO , 2º ESO , 3ª ESO , 4ª ESO) e para o primeiro e segundo curso de Bacharelato  na materia de 

Segunda Lingua Estranxeira Francés. Durante este curso non temos alumnado matriculado na Primeira Lingua Estranxeira. 

2. Profesorado asignado ao departamento : 
  

MEMBROS DO DEPARTAMENTO   CURSOS IMPARTIDOS 
 
María-Luisa Pérez Blanco 
Xefa do Departamento 
 
 
 

 
1º ESO A 2LEF         1º ESO B 2LEF 
2º ESO A 2LEF         2º ESO B 2LEF 
3º ESO A 2LEF       
4º ESO A/B 2LEF 
1º BAC A/B 2LEF 
2º BAC A/B 2LEF 
 

 

3. Materias  impartidas  no departamento  
          O número de horas semanais que ten que asumir o Departamento de Francés é o seguinte:    

FRANCÉS NA E.S.O. 

1º ESO     2 grupos     2 horas por grupo     Total 4 horas 

2º ESO     2 grupos     2 horas por grupo     Total 4 horas 

3º ESO     1 grupo      2 horas por grupo     Total 2 horas 

4º ESO     1 grupo      3 horas por grupo     Total 3 horas 

 



 

FRANCÉS EN BACHARELATO 

         1º BAC 2LEF   1 grupo      2 horas por grupo     Total 2 horas 
     2º BAC 2LEF   1 grupo      3 horas por grupo     Total 3 horas 

      

4. Criterios de asignación de cursos e distribución dos mesmos  
No noso departamento facemos o reparto dos cursos asignados pola Xefatura de Estudos por antigüidade no centro, procurando na 
medida do posible que un único profesor colla os distintos grupos que haxa dun mesmo nivel. Procuramos tamén repartir as horas de 
tal xeito que todos os profesores quedemos co mesmo número de horas lectivas tendo en conta tamén as 3 horas de Xefatura de 
Departamento que debe asumir a Xefa de Departamento.  

Durante este curso o noso departamento pasa a ser unipersoal xa que a Consellería de educación non mandou ningún profesor para 
poder facer algún desdobre, deste xeito en vez de desdobrar hai que agrupar quedando grupos de ata 22 alumnos nunha materia que é 
optativa.  

 

5. Calendario de reunións  
Seguindo a lexislación vixente , ó ser o departamento unipersoal non se fai reunión mensual de Departamento. 

 

6. Elaboración das programacións  
A principios de curso, unha vez distribuídos os cursos que cada profesor do Departamento ten que dar, cada un elabora as 

programacións  que lles corresponden. Establecemos  xuntos os criterios de avaliación para que sexan comúns. Unha vez feitas e 

supervisadas a Xefa de Departamento entrégallas á Dirección do Centro.  
 
 
 
 
 



 

     7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 
 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 
Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas leis educativas   

Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o seu desenvolvemento   

Imparte toda a materia prevista    

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 
Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade   

Usa recursos e materiais, como as TIC e os medios de comunicación, para fomentar unha aprendizaxe 
ampla e unha boa motivación do alumnado. 

  

Elabora propostas para animar ó alumnado a desenvolver as súas capacidades en función dos seus propios 
intereses e a manter o interese e o esforzo durante a súa aprendizaxe. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Resume as ideas fundamentais antes de pasar a unha nova unidade   

Cando introduce conceptos novos, relaciónaos cos coñecidos: fai preguntas, pon exemplos…   

Elixe e usa adecuadamente as actividades e recursos empregados para a consecución dos obxectivos 
didácticos e dos criterios de avaliación formulados 

  

As clases que imparte son claras, completas e facilmente comprendidas por todos/pola maioría da 
clase/por uns poucos/tan confusas que nadie as comprende. 

  

Coñece o tema completamente e raras veces comete erros   

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 
Realiza a avaliación inicial a principio de curso para axustar a programación ao nivel dos estudantes   

Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica   

As probas orais e escritas axústanse os contidos e estándares avaliables explicados   

Mostra os resultados das probas e analiza e comenta os erros co alumnado   



 

       8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR PROGRAMACION VALORACION PROPOSTAS DE MELLORA 

Consulto a programación ao longo do curso escolar   

Marco na programación con claridade as competencias básicas da materia   

Os instrumentos de avaliación empregados son claros   

Dou a coñecer a programación ao alumnado: obxectivos, criterios de avaliación, metodoloxía, etc.   

Introduzo dentro da programación ao longo do curso temas propostos polo alumnado   

Os materiais e recursos didácticos están adecuados ao método didáctico e pedagóxico empregado   

Analízanse os resultados da avaliación e propóñense melloras da programación para o seguinte curso   

Os métodos didácticos e pedagóxicos empregados contribúen na mellora do clima da aula e do centro   

Organízanse periodicamente reunións de departamento para analizar o seguimento da programación    

 

        9. Plan lector do departamento 
 
OBXECTIVOS 

 

A maioría dos alumnos empezan a ESO cunhas competencias de lectoescritura que lles permiten gozar de textos apropiados ao seu nivel, pero 
nunha idade problemática onde a atracción pola lectura diminúe se non encontran alicientes que a compaxinen coa “sedución“ dos produtos 
audiovisuais e outras inquietudes de carácter afectivo e social, como saír co grupo de amigas e amigos. Dentro da competencia clave 
lingüística, a comprensión de textos escritos non debería limitarse á lectura dos textos proporcionados polo libro de texto. A lectura de textos 
máis extensos, de obras creadas para fomentar o pracer de ler debe formar parte da aprendizaxe: por unha banda, ler “historias” permitirá aos 
alumnos comprobar que o aprendido ten un sentido real, fóra da aula e motivaraos. E por outra, comprobarán que a lingua estranxeira non só 
é útil, senón que pode ser fonte de goce.     
Conscientes diso intentaremos: 

 Potenciar o gusto pola lectura e as habilidades de lectoescritura desde a certeza que son o piar de calquera aprendizaxe significativo. 
 Incentivar a motivación para favorecer hábitos constantes e autónomos de lectura. 



 

 Desenvolver aptitudes lectoras, especialmente a vertente crítica e interpretativa. 
 Presentar a lectura e a escritura como fontes de coñecemento e de enriquecemento lingüístico e persoal indispensables na “sociedade 

da información”. 
 Animar a afección pola lectura mediante unha selección de obras que considere as preferencias e os intereses dos estudantes. 
 Desenvolver o gusto por ler de forma expresiva e dramatizada. 
 Promover a reflexión e o diálogo arredor das lecturas entre o alumnado como medio para iniciar postas en común das propias 

motivacións, valores ou opinións. 
 Potenciar o coñecemento do francés e a produción e comprensión oral ou escrita de diversos tipos de texto neste idioma. 

 

DEDICACIÓN Á LECTURA NA AULA 
 

TEMPORALIZACIÓN  

Na nosa materia, a lectura está integrada na tarefa cotiá da aula, tanto a lectura silenciosa como en voz alta: lectura de enunciados, de textos, 
de diálogos, de exercicios… Dedicámoslle, como mínimo, quince minutos semanais. Ademais durante este curso, no horario semanal de lectura 
establecido polo centro,  faremos lecturas  relacionadas coa materia fixadas polo profesor ou lecturas libres de interese do alumnado. 
 
CARÁCTER DAS LECTURAS 

Na nosa materia empregamos sobre todo as lecturas do libro de texto, que ven moi completo: textos auténticos adaptados e de extensión 
variada, adecuados aos diversos niveis e de variada tipoloxía (literarios, xornalísticos, académicos, científicos, publicitarios, entrevistas, 
historias curtas, invitacións, felicitacións, xogos, carteis....). Ás veces tamén empregamos textos da Internet e, sobre todo, documentos 
audiovisuais. 
 

ITINERARIOS LECTORES  

 

Presentamos unha selección de libros de lectura optativa para os alumnos adecuada aos diversos niveis que poderán atopar na biblioteca do 
centro. 
 

 



 

1º ESO 
TÍTULO AUTOR UBICACIÓN NA BIBLIOTECA 
Jojo Barnes 82N-F BAR joj 
Dans la maison bleue Gallier 82N-F GAL mai 
Chiens et chats Renaud 82N-F REN chi 
Folie d’ours Renaud 82N-F REN fol 
Concert en Bretagne Talguen 82N-F TAL con 

 

2º ESO 
TÍTULO AUTOR UBICACIÓN NA BIBLIOTECA 
Dans la maison bleue Gallier 82N-F GAL mai 
Concert en Bretagne Talguen 82N-F TAL con 

Chiens et chats Renaud 82N-F REN chi 
Un parfum de printemps Gallier 82N-F GAL par 
Au secours Mariage 82N-F MAR sec 
Trésor de guerre Renaud 82N-F REN tre 

 

3º E 4º ESO 
TÍTULO AUTOR UBICACIÓN NA BIBLIOTECA 
Le malade imaginaire Molière 82T-F MOL mal 
Le coeur entre les dents Ponty 82N-F PON coe 
Le troisième oeil Renaud 82N-F REN tro 
Le piège était presque parfait Renaud 82N-F REN pie 
La veste noire Wilwerth 82N-F WIL ves 
Notre Dame de Paris Victor Hugo 82N-F HUG not 
Le tour du monde en 80 jours Verne 82N-F VER tou 

 

 

 



 

1º E 2º BACHARELATO 
TÍTULO AUTOR UBICACIÓN NA BIBLIOTECA 
Les bottes de sept lieues  Marcel Aymé 82N-F AYM bot 
Les contes du chat perché  Marcel Aymé 82N-F AYM con 
Le petit prince  Saint-Exupéry 82N-F SAI pet 
Un sac de billes Joseph Joffo 82N-F JOF sac 
La ronde de nuit  Patrick Modiano 82N-F MOD ron 
La symphonie pastorale  André Gide 82N-F GID sym 
Notre Dame de Paris  Victor Hugo 82N-F HUG not 
Les Misérables  Victor Hugo 82N-F HUG mis 
Le tour du monde en 80 jours  Jules Verne 82N-F VER tou 
La bicyclette bleue  Régine Desforges 82N-F DES bic 
Le château de ma mère  Marcel Pagnol 82N-F PAG cha 
Le garçon en pyjama rayé  John Boyne 821 BOY gar 
Poil de carotte  Jules Renard 82N-F REN poi 

Le Fantôme de l’Opéra  Gaston Leroux 82N-F LER fan 
 

 

A lectura xa está valorada nos criterios de avaliación da programación do departamento; sen embargo, a partir do 5 de media, subiráselle ós 
alumnos un punto á nota acadada na avaliación polas lecturas optativas feitas no trimestre, sempre e cando demostren ter lido o(s) libro(s) 
mediante unha proba escrita.   
 

UTILIZACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA  

 
Dende o Departamento de Francés orientarase aos alumnos para que utilicen os recursos da biblioteca mandándolles buscar e xestionar 
información de todo tipo e en toda clase de soportes, manexar libros de información xeneralizada como enciclopedias, dicionarios, sitios web, 
etc. Tamén se lles recomendarán lecturas e películas que poderán coller en préstamo. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



 

        10. Plan de integración das TIC 
 
No departamento de Francés xa se viñan utilizando dende hai tempo medios TIC como o uso da televisión, de reprodutores de CD/DVD e de 
equipos de audio portátiles, sen embargo estanse a adquirir novas competencias dixitais que nos permiten levar a cabo unha práctica docente 
adaptada as novas necesidades tecnolóxicas e comunicativas como son o uso de materiais e programas informáticos, de pizarras dixitais 
interactivas, de libros de texto dixitais, de Internet onde podemos atopar infinidade de material para a práctica das linguas estranxeiras, ... 
Por iso, procuraremos traballar aqueles aspectos das TIC que mellor se adapten o noso proceso de ensinanza e aprendizaxe: uso da pizarra 
dixital, uso da imaxe, vídeo e audio, uso do ordenador como medio de creación de materiais diversos tanto multimedia como dixitais, impulso 
da comunicación con outros centros e localidades para coñecer outras costumes e formas de vida, emprego das TIC para o traballo cotián e nas 
actividades da aula (proxectos, actividades, consulta de informacións a través de páxinas web para traballar os contidos relacionados coa 
materia, presentacións en power point, gravación de vídeos ou audios, …), etc. Tamén fomentaremos o uso da páxina web do centro e da aula 
virtual como espazo de comunicación do Departamento cos alumnos. 
Para a consecución destes obxectivos, faranse diversas actividades como a busca de materiais e recursos na rede de diferente índole (imaxes, 
vídeos, páxinas de recursos para idiomas, dicionarios en liña, etc.) e tamén se lle recomendará ó alumnado ir á biblioteca do centro onde 
poderán facer uso dos ordenadores con conexión a Internet para traballos e cuestións relacionadas coas clases: poden ir a buscar información 
ou realizar consultas cun propósito puramente académico. 

 
 



 
 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓN                 DIDÁCTICA 

            1º ESO    (2LEF) 
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1. Introdución 
 
As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na 
vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento 
doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler ou escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o 
mundo; como medio das relacións interpersoais e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é 
un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social 
e tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas 
cidadás, e o intercambio de ideas. Por iso é importante tomar conciencia do valor da lingua estranxeira como vehículo de comunicación 
internacional e  apreciar a súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual. 
 

2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

A aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira: Francés na etapa da ESO debe contribuír á adquisición, por parte dos alumnos e alumnas, das 
competencias clave. Por orden de importancia na Segunda Lingua Estranxeira Francés esas competencias son: 

1) Comunicación lingüística  

A ensinanza do Francés como lingua estranxeira  sustentase en catro capacidades a desarrollar no alumnado: comprensión e expresión 
escritas, comprensión e expresión orais.  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira reforza o coñecemento da lingua materna, xa que nos leva á reflexión e á comparación. A aprendizaxe 
do francés mellora a competencia comunicativa, en xeral, xa que contribúe ó desenvolvemento da expresión tanto oral como escrita. 

2) Competencias sociais e cívicas  

Unha lingua é o vehículo dunha cultura e transmite o ser e o sentir dos seus falantes. O coñecemento dunha lingua estranxeira permítenos 
coñecer unha nova sociedade coas súas costumes e peculiaridades. O respecto e a aceptación da diferenza como algo enriquecedor fomenta 
a tolerancia e o espírito aperturista. O achegamento a unha nova cultura forma cidadáns máis libres e críticos. 

3) Aprender a aprender 



 
 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira fai que se desenvolva a reflexión sobre o propio proceso, identificando as estratexias e os recursos 
máis eficaces para o aprendiz. Facilita a capacidade de interpretar a realidade e de expresala, o que fai que se vaian integrando os 
coñecementos, se formulen hipóteses e se seleccionen aqueles mecanismo que lle van a permitir expresar os seus sentimentos. Foméntase a 
reflexión. Cando se é consciente do proceso de aprendizaxe este estrutúrase e tómase conciencia das capacidades que forman parte deste 
proceso. 

4) Conciencia e expresións culturais.  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira está inmersa en todo tipo de manifestacións culturais. A lingua é o vehículo da cultura e a través do seu 
estudo abórdanse as manifestacións artísticas da francofonía, a realización de producións creativas xa sexan orais ou escritas implican unha 
apreciación da beleza. 

5) Competencia dixital.  
Actualmente a información chega en tempo real e as comunicacións son cada vez máis estreitas nun mundo sen distancias. A aprendizaxe do 
francés permite obter toda a información que necesitemos nesta lingua. É importante a toma de conciencia sobre a utilidade da lingua para o 
coñecemento e a comunicación persoal que se produce, grazas ás novas tecnoloxías, nun tempo inmediato. Vivimos nun mundo cada vez máis 
globalizado e a aprendizaxe dunha lingua estranxeira abre pontes entre os países que falan esa lingua o que vai creando unha cohesión global 
que supera as fronteiras. Esta cohesión só se pode levar a cabo a través de soportes dixitais. 

6) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
Cando se aprende unha lingua estranxeira desenvólvense mecanismos que fomentan a iniciativa. O alumno xestiona o proceso da súa 
aprendizaxe e debe tomar as decisións pertinentes para planificala e organizala para que sexa eficaz tanto na aula como nas situacións da vida 
real que se lle poidan expor ao alumnado. A aprendizaxe dunha Lingua estranxeira é xa un reto en si mesmo que levará ao alumnado a 
desenvolverse en escenarios múltiples asumindo os posibles riscos da comunicación. Na nosa comunidade o francés é unha porta aberta a un 
mundo de oportunidades que por proximidade ofrece Francia e este currículo pretende que o emprendemento sexa unha actitude vital e 
persoal. 

7) Competencia matemática  
O estudo dunha lingua estranxeira expón moitas situacións nas que se deben elaborar hipóteses e seleccionar do repertorio adquirido. Cando 
se coñece unha lingua con maior profundidade utilízanse construcións sintácticas máis complexas, para razoar de maneira máis profunda. 
Cando se estuda unha lingua estranxeira as estruturas apréndense de maneira razoada e este exercicio desenvolve a competencia lóxico-
matemática que é a mesma que se utiliza na resolución de problemas matemáticos. 



 
 

A aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira: Francés no primeiro Curso da ESO centrarase no desenrolo dos seguintes obxectivos 
competenciais para cada unha das competencias: 
1. Comunicación lingüística 

– Familiarizarse co alfabeto e deletrear palabras en francés. 
– Coñecer e empregar léxico para relacionarse con outras persoas, presentarse e describirse a se mesmo. 
– Asimilar vocabulario básico propio da vida cotiá e dos entornos inmediatos: escola, cidade, casa, vestimenta, meses do ano, etc. 
– Familiarizarse con particularidades fonéticas, gramaticais e ortográficas da lingua francesa. 
– Asumir a estrutura básica para facer e contestar preguntas sinxelas. 
– Observar ilustracións e detectar a información que nos transmiten. 
2.  Competencias sociais e cívicas 

– Comunicarse con outras persoas facendo uso básico da lingua francesa: presentarse, preguntar a idade, preguntar ou pedir información e 
aceptar ou rechazar invitacións. 

– Coñecer fórmulas e recursos habituais en conversacións telefónicas. 
– Ter presente a adecuación da linguaxe á situación na que nos encontremos. 
– Identificar o diálogo como instrumento privilexiado de relación cos demais. 
– Expresarse de forma asertiva e mostrar unha actitude favorable ó diálogo e ó traballo cooperativo. 
3. Aprender a aprender 

– Ler sinxelas regras gramaticais e aplicalas nas situacións que as requiran. 

– Identificar o contexto no que se utilizan determinadas palabras. 
– Facer tests para verificar os coñecementos adquiridos. 
– Formar o masculino ou o feminino dos sustantivos e adxetivos. 
– Repetir os sons que escoitamos procurando reproducilos con fidelidade. 
– Desarrollar o gusto pola aprendizaxe continua e pola actualización permanente. 
4. Conciencia e expresións culturais 

– Recoñecer os países nos que se fala francés e está presente a cultura francesa: la francophonie. 
– Apreciar elementos esenciais da civilización francesa. 
– Coñecer festas tradicionais que se celebran en Francia. 
– Observar algunhos monumentos e lugares representativos de Francia. 



 
 

– Familiarizarse con espazos naturais e paisaxes franceses. 
5. Competencia dixital 

– Utilizar recursos da Internet para buscar información en lingua francesa sobre temas previamente propostos. 
– Escoitar gravacións e descubrir a información que nos transmiten. 
– Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, audiovisuais, etc. 
– Contrastar a información obtida e desarrollar un pensamento crítico e creativo.  
6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

– Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das actividades propostas.  
– Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.  
– Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender e realizar autoevaluacións do propio 

traballo.  
7. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Familiarizarse con contidos básicos expresados en lingua francesa sobre xeografía física e humana, bioloxía e física. 

– Coñecer o alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empregado en lingüística e identificar as súas correspondencias co 
alfabeto francés. 

– Valorar a lingua francesa como un instrumento de transmisión de coñecementos e de aprendizaxe. 
 

3. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización 
eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 



 
 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 
razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 
cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 



 
 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na 
súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como 
medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 

4. Vinculación entre obxectivos, contidos, criterios de avaliación, competencias clave, estándares de aprendizaxe e grao 
mínimo de consecución de cada un 
 

Obxectivos                       Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp, clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

 a 
 c 
 d 
 i 

 

 B1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes orais:  
– Uso do contexto verbal e non verbal, e 

dos coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan 
lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto. 

– Uso dos coñecementos referenciais 
sobre o tema.  

– Identificación de palabras clave. 

 B1.1. Comprender preguntas e informacións 
sinxelas relativas á información persoal moi 
básica (nome, idade, gustos, etc.),  así como 
instrucións e peticións elementais relativas ao 
comportamento na aula. 

 B1.2. Usar estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas principais, ou 
os detalles relevantes do texto: anticipación 
do contido xeral do que se escoita con axuda 
de elementos verbais e non verbais, e uso 

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais sobre asuntos persoais 
ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel 
de estudos, etc.) sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado, e se repita se o 
necesita. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB1.2. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (números, datas, prezos, etc.) e 
temas con que teña moita familiaridade, e 
segue instrucións e consignas de aula.  

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 



 
 

Obxectivos                       Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp, clave 

– Adaptación da escoita á súa finalidade 
(global e/ou específica). 

– Identificación dos recursos lingüísticos 
ou temáticos adquiridos.  

– Inferencia do significado probable das 
palabras ou das frases que 
descoñece, a partir do contexto e das 
experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que 
coñece á lingua estranxeira. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial 
ou vaga nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da 
comprensión oral, reescoitando o texto 
gravado ou solicitando repetición ou 
reformulacións do dito. 

 B1.4. Memorización de expresións orais 
breves significativas (saúdos, 
despedidas, consignas de aula, 
preguntas sobre idade, orixe, etc.). 

dos coñecementos previos sobre a situación 
(quen fala a quen, con que intencións, onde e 
cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto, e as 
experiencias e os coñecementos transferidos 
desde as linguas que coñece.  

 B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis relevantes de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por 
exemplo, seguir instrucións ou indicacións, 
identificar persoas, obxectos e lugares 
descritos cun vocabulario básico) emitidas 
cara a cara, gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións habituais de 
comunicación, se se fala moi amodo e con 
moita claridade. 

 B1.4. Comprender o esencial en conversas 
moi básicas e breves sobre temas cotiáns 
habituais e de necesidade inmediata, 
previamente traballados, relativas ao ámbito 
persoal, sempre que se fale con lentitude, 
articulando de forma clara e comprensible.  

 SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos orais 
breves (instrucións e comunicados) con 
estruturas previamente traballadas, léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas, procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, sempre que se 
fale de xeito pausado e ben articulado, e 
poida volver escoitar o dito. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.4. Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares 
como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a 
familia, a escola, o tempo libre, ou a 
descrición moi básica dunha persoa, un 
obxecto ou un lugar. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais   

 a 
 c 
 d 
 i 

 B2.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

– Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, 
ao contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios 
para lograr a intención comunicativa 

– Execución: 
– Concepción da mensaxe con 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as 
persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe.  

 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas moi básicas relativas a 
saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender e 
facerse entender. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 

 SLEB2.1. Na maioría das actividades de 
aula, amosa unha actitude positiva polo uso 
da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala 
aínda que teña que recorrer a outras linguas 
para pedir axuda ou aclaracións. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e 
con accións colaborativas, preguntas sinxelas 
sobre si mesmo/a e sobre actividades moi 
comúns da vida diaria e do tempo libre en 
situacións de comunicación significativas 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



 
 

Obxectivos                       Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp, clave 

claridade, distinguindo a súa idea ou 
as ideas principais, e a súa estrutura 
básica.  

– Activación dos coñecementos 
previos sobre modelos e secuencias 
de interacción, e elementos 
lingüísticos previamente asimilados 
e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con 
claridade, coherencia básica e 
estrutura adecuada, e axustándose, 
de ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto 
memorizados e traballados na clase 
previamente.  

– Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos 

– Lingüísticos: 
– Modificación de palabras de 

significado parecido.  
– Definición ou paráfrase dun termo 

ou expresión.  
– Uso da lingua materna ou 

"estranxeirización" de palabras da 
lingua meta.  

– Petición de axuda. 
– Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, uso de 

información sobre si mesmo/a e sobre accións 
e nocións (horarios, datas, cantidades) moi 
habituais da vida diaria, usando un repertorio 
básico de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito.  

 B2.4. Dar e obter información sobre datos 
básicos persoais (idade, lugar de residencia, 
familia, orixe, gustos, posesións, etc.), 
utilizando un repertorio moi básico de 
expresións moi sinxelas e habituais sobre 
estes datos. 

para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o 
suficiente e facéndose entender en situacións 
moi habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas nas que pide e se dá información 
sobre lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades máis comúns para a 
súa idade e o seu nivel escolar. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a cara, nas que 
establece contacto social elemental, 
intercambia información moi básica, 
manifesta os seus gustos, fai invitacións 
elementais e ofrecementos, e pide e dá 
indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 
intereses relativos a temas moi cotiáns, en 
conversas moi básicas sobre temas 
predicibles, se pode solicitar, con preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse 
entender.  

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 



 
 

Obxectivos                       Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp, clave 

deícticos ou realización de 
accións que aclaran o significado.  

– Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (acenos, 
expresións faciais, posturas, e 
contacto visual ou corporal). 

– Uso de elementos cuasiléxicos 
(hum, puah, etc) de valor 
comunicativo.  

 B2.2. Actitude de respecto cara a si 
mesmo/a e cara ás demais persoas para 
comprender e facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación 
de comunicación (chegada e saída do 
centro docente, conversa telefónica, 
compravenda, etc.), igualmente cotiás e 
moi básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

 a 
 c 
 d 
 i 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema, a partir 
da información superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en superficie 
ou oceánica, selectiva, intensiva ou 
extensiva) 

– Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información esencial e 
puntos principais). 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos 
ás imaxes, títulos e outras informacións 
visuais, e aos coñecementos previos sobre o 
tema ou a situación de comunicación, e aos 
transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e 
deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións básicas e 
comprender avisos, obrigas e prohibicións moi 
sinxelas e predicibles, e traballadas 
previamente. 

 B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos breves, moi sinxelos e 
ben estruturados, con conectores moi básicos 

 SLEB3.1. Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu interese.  
 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e 
prohibicións básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de estrutura moi 
sinxela, especialmente se contan con apoio 
visual.  

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB3.3. Comprende información básica e 
sinxela de correspondencia persoal breve na 
que se fala de si mesmo/a e sobre gustos, 
preferencias e intereses referidos a temas 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 



 
 

Obxectivos                       Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp, clave 

– Formulación de hipóteses sobre 
contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B3.2. Soletreo e asociación de grafía, 
pronunciación e significado a partir de 
modelos escritos e expresións orais 
coñecidas. 

e relativos a temas da propia experiencia.  
 B3.4. Comprender textos propios de 

situacións cotiás próximas, como invitacións, 
felicitacións, notas, avisos, billetes de 
transporte, entradas, etiquetas ou xogos 
coñecidos. 

moi cotiáns e propios da súa idade. 

 SLEB3.4. Comprende información esencial e 
localiza información específica en material 
informativo sinxelo como menús, horarios, 
catálogos e listas de prezos. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos   

 a 
 c 
 d 
 i 

 

 B4.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 
comunicativas, co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o que 
se sabe sobre o tema, o que se 
pode ou se quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou dunha 
gramática, obtención de axuda, 
etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos 
de modelos moi sinxelos de textos 
escritos, para elaborar os propios 
textos. 

– Execución: 
– Elaboración dun borrador seguindo 

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 
textos (elección da persoa destinataria, 
finalidade do escrito, planificación, redacción 
do borrador, revisión do texto e versión final) a 
partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

 B4.2. Completar documentos moi básicos nos 
que se solicite información persoal.  

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi 
breves con información, instrucións e 
indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de 
modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade 
determinada propia da súa idade e do seu 
nivel escolar, e cun formato preestablecido, 
en soporte tanto impreso como dixital, 
amosando interese pola presentación limpa e 
ordenada do texto. 

 SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións 
comunicativas propias da súa idade e do seu 
nivel escolar. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo 
con información persoal moi básica e relativa 
ao seus datos persoais e intereses ou 
afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, 
etc.). 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas 
postais, felicitacións e mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e breves, relativas a 
necesidades inmediatas. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve 
e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 

 CCL 
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textos modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 
– Organización do texto en parágrafos 

curtos abordando en cada un unha 
idea principal, conformando entre 
todos o seu significado ou a idea 
global. 

– Expresión da mensaxe con 
claridade, axustándose aos modelos 
e ás fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e locucións, do 
tipo "agora volvo", "paréceme ben", 
etc.).  

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  
– Atención ás convencións 

ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

– Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da letra, 
etc.). 

– Reescritura definitiva. 

unha palabra ou expresión por outra para 
unha funcionalidade ou tarefa determinada 
(felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto de 
forma manuscrita como en formato dixital, 
cunha presentación limpa e ordenada. 

Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe   

 a 
 c 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos. 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e 

 SLEB5.1. Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos, produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

 CCL 
 CAA 
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 d 
 i 
 o 

 

– Sons e fonemas vocálicos. 
– Sons e fonemas consonánticos e as 

súas agrupacións.  
– Procesos fonolóxicos máis básicos.  
– Acento fónico dos elementos léxicos 

illados e na oración. 
 B5.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas 
– Uso das normas básicas de ortografía 

da palabra. 
– Utilización adecuada da ortografía da 

oración: coma, punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
– Recoñecemento e uso de convencións 

sociais básicas e normas de cortesía 
propias da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da linguaxe non 
verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos 
culturais visibles: hábitos, horarios, 
actividades ou celebracións máis 
significativas; condicións de vida 
elementais (vivenda); relacións 
interpersoais (familiares, de amizade 
ou escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, 
lugares máis habituais, etc.; e a 
costumes, valores e actitudes moi 
básicos e máis evidentes sobre 
aspectos propios da súa idade nos 
países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 

pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir 
varias veces para se facer entender. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e a 
produción de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas 
de cortesía máis básicas nos contextos 
respectivos. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases que 
descoñece a partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas 
que coñece.  

 B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os patróns discursivos 
de uso máis habitual, e utilizar un repertorio 
léxico suficiente para comunicar no seu nivel 
escolar, sempre que sexan traballados en 
clase previamente. 

 B5.6. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que 
se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

básicas, e trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e 
iníciase no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

Nivel 4:Avanzado  CCEC 
 CD 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto polas 
diferenzas que poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, horarios, etc. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos e 
de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información sobre datos persoais, felicitar, 
invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, moi básicos e traballados 
previamente. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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diferenzas elementais e máis 
significativas nos costumes cotiáns 
entre os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara 
ás persoas, os países e as 
comunidades lingüísticas que falan 
outra lingua e teñen unha cultura 
diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valorando 
as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas:  
– Iniciación e mantemento de relacións 

persoais e sociais básicas propias da 
súa idade.  

– Descrición de calidades físicas e 
abstractas moi básicas de persoas, 
obxectos, lugares e actividades.  

– Narración de acontecementos e 
descrición de estados e situacións 
presentes, e expresión moi básica de 
sucesos futuros.  
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– Petición e ofrecemento de información 
e indicacións, e expresión moi sinxela 
de opinións e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  

– Expresión da vontade, a intención, a 
orde, a autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, 
así como os seus contrarios.  

– Establecemento e mantemento 
básicos da comunicación e a 
organización elemental do discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: 
– Identificación persoal elemental; 

vivenda, fogar e contexto; actividades 
básicas da vida diaria; familia e 
amizades; traballo, tempo libre, lecer e 
deporte; vacacións; saúde máis básica 
e coidados físicos elementais; 
educación e estudo; compras básicas; 
alimentación e restauración; 
transporte, tempo meteorolóxico e 
tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

– Expresións fixas, enunciados 
fraseolóxicos moi básicos e moi 
habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias e 
expresión sinxelas de gustos) e léxico 
sobre temas relacionados con 
contidos moi sinxelos e predicibles 
doutras áreas do currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 



 
 

 

CONTIDOS  SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

• Expresión de relación lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); finalidade (pour); comparación (plus, moins); 
explicativas (parce que). 

• Relacións temporais (avant, après). 
• Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!) 
• Negación (ne/n’…pas). 
• Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que? adjectif interrogatif (p. ex. 

quel est ton sport préféré?). 
• Expresión do tempo: presente; futuro (présent, futur proche); impératif. 
• Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent). 
• Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (pouvoir); necesidade (il faut+infinitif); obriga/ prohibición (il faut, imperativo); 

permiso (pouvoir: est-ce que je peux…?); intención/ desexo (vouloir); cortesía (distinction tu/vous). 
• Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles définis, indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), pronoms 

toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a cualidade 
(xénero e número dos adxectivos regulares). 

• Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras; primeros números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade e 
medidas (un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un tube) 

• Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au + pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, 
provenance (venir de + ville), destination (aller à +ville). 

• Expresión do tempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de… à); secuenciación (à 
partir de + heure); frecuencia (d’habitude). 

• Expresión do modo (à / en + medios de transporte). 
 

 

5. Secuenciación e temporalización dos contidos 
 
Unha das características esenciais da nosa programación é a flexibilidade, polo tanto a distribución do tempo que imos propoñer non é mais ca 
unha orientación. A avaliación continua permitiranos facer os cambios que sexan necesarios durante o curso. Todo vai a depender do ritmo dos 



 
 

nosos alumnos, podemos en todo momento decidir modificar o número de sesións previstas para cada unidade en función do progreso do 
noso alumnado. 
O alumnado de 1º ESO 2LEF ten duas horas semanais. 
 
Os alumnos deberán saber os contidos gramaticais e lexicais que aparecen no libro de texto de cada unidade didáctica dada en clase, ter una 
pronunciación correcta, saber utilizar expresións de uso frecuente, expresións idiomáticas, etc… e fórmulas básicas de interacción social 
(mostrar acordo e desacordo, pedir aclaracións, …). Tamén deben saber extraer informacións específicas a partir de textos auténticos e 
producir tanto mensaxes orais comprensibles como textos escritos sinxelos. 
Os obxectivos que se plantexan para este curso pretenden que o alumnado acade as seguintes capacidades: 

 Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais adecuados ao seu nivel en situacións comunicativas variadas  
 Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, adecuada e con certo nivel de 

autonomía.  
 Ler e comprender textos diversos, dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado, co fin de extraer información xeral e 

específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal.  
 Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de cohesión e de coherencia.  
 Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira en contextos reais de 

comunicación.  
 Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, para 

obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  
 Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos.  
 Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre persoas de procedencias, 

linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.  
 Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua estranxeira.  
 Recoñecer e exemplificar algúns datos culturais, históricos, xeográficos ou literarios dos países onde se fala a lingua estranxeira, 

demostrando interese e respecto por eles. 
 
 
 



 
 

5.1 1ª AVALIACIÓN:    
 

Obxectivos Didácticos 
Unité 0-1: SETEMBRO-OUTUBRO 

• Aprender as frases e o vocabulario de uso habitual en clase. 
• Saber saúdar e despedirse. 
• Aprender a preguntar a outra persoa cómo está. 
• Saber presentarse e aprender a presentar a outra persoa. 
• Identificar un obxeto ou unha persoa. 
• Pedir e dar un número de teléfono. 
• Saber deletrear unha palabra. 
• Saber contar do cero ó vinte. 
• Aprender o alfabeto. 
• Aprender os pronomes persoais suxeitos. 
• Familiarizarse co uso dos artigos definidos e indefinidos. 
• Coñecer a maneira de formar o feminino e o plural. 
• Conxugar o presente de indicativo do verbo être. 
• Conxugar o presente de indicativo dos verbos do primeiro grupo e aprender as súas particularidades. 
• Coñecer o concepto da francofonía. 

Unité 2: OUTUBRO-NOVEMBRO 
• Pedir e dicir a idade. 
• Preguntar e responder sobre a procedencia xeográfica dunha persoa. 
• Pedir a outra persoa a confirmación da súa nacionalidade. 
• Falar sobre as asignaturas escolares e os horarios. 
• Preguntar e responder sobre as preferencias e os gustos das persoas. 
• Saber expresar entusiasmo. 
• Aprender o vocabulario relacionado coas viaxes arredor do mundo. 
• Saber contar do vinteún ó sesenta e nove. 
• Aprender o uso do acento tónico e ortográfico. 
• Aprender os pronomes persoais tónicos. 



 
 

• Familiarizarse coa forma interrogativa e negativa. 
• Coñecer a función dos adxectivos posesivos e sabelos utilizar. 
• Coñecer a maneira de formar o feminino. 
• Conxugar o presente de indicativo do verbo avoir. 
• Conxugar o presente de indicativo dos verbos do terceiro grupo. 
• Coñecer os aspectos básicos da civilización francesa. 

 

Unité 0-1. La rentrée. Dans la cour de récréation Unité 2. Devant le collège. Au réfectoire 

Communication 
• Dire bonjour. 
• Demander à quelqu’un comment il va. 
• Prendre congé. 
• Se présenter et présenter quelqu’un. 
• Identifier quelqu’un ou quelque chose. 
• Demander et donner un numéro de téléphone. 
• Épeler un mot. 
Lexique/Phonétique 
• Dans une sale de classe. 
• Pour faire mes devoirs. 
• Pour compter: de 0 à 20. 
•L’alphabet. 
Grammaire 
• Les pronoms personnels sujets.  
• Les articles définis et indéfinis. 
• La formation du féminin (1). 
• La formation du pluriel. 
• Le présent de l’indicatif du verbe être. 
• Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe. 
• Particularités des verbes. 

Communication 
• Demander l’âge et répondre. 
• Demander à quelqu’un d’où il vient et répondre. 
• Demander à quelqu’un confirmation de sa nationalité. 
• Parler des matières scolaires et de l’emploi du temps. 
• Demander à quelqu’un ses préférences et répondre. 
• Exprimer l’enthousiasme. 
Lexique/Phonétique 
• Le tour du monde. 
• L’emploi du temps de Pauline. 
• Pour compter: de 21 à 69. 
• L’accent tonique. 
• L’accent orthographique (1). 
Grammaire 
• Les pronoms personnels toniques.  
• La forme négative (1). 
• La forme interrogative. 
• Les adjectifs possessifs. 
• La formation du féminin (2). 
• Le présent de l’indicatif du verbe avoir. 
• Le présent de l’indicatif des verbes du 3er groupe. 



 
 

5.2 2ª AVALIACIÓN: 
 

Obxectivos Didácticos 
Unité 3: DECEMBRO-XANEIRO 

• Responder ó teléfono, saber presentarse e preguntar por teléfono por outra persoa. 
• Invitar a alguén e aprender a aceptar ou rechazar unha invitación. 
• Pedir e dar explicacións sobre algo. 
• Pedir a hora e saber dala. 
• Aprender o vocabulario de uso habitual para describir unha persoa. 
• Aprender o nome dos meses do ano. 
• Saber contar do setenta ó cento un. 
• Saber cáles son os finais de palabra que non se pronuncian. 
• Saber utilizar as fórmulas: Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont… 
• Coñecer a función das fórmulas Être là – Il y a… 
• Saber preguntar e responder mediante as fórmulas: Pourquoi…? Parce que… 
• Coñecer a maneira de formar o feminino. 
• Familiarizarse co uso dos artigos contraídos. 
• Conxugar os verbos faire e pouvoir. 
• Coñecer as principais festividades que se celebran en Francia durante o ano. 

Unité 4: FEBREIRO-MARZO 
• Saber indicar e expresar a posesión. 
• Preguntar e responder sobre as preferencias e os gustos dunha persoa. 
• Ofrecer axuda de maneira formal. 
• Saber describir as sensacións físicas en función da temperatura atmosférica. 
• Saber expresar a entoación característica das frases exclamativas. 
• Aprender o vocabulario relacionado coas prendas de vestir e os accesorios habituais en cada estación do ano. 
• Aprender o nome dos motivos decorativos das prendas de vestir. 
• Aprender o nome das cores. 
• Pronunciar a liaison correctamente. 
• Aprender o uso do acento ortográfico. 



 
 

• Saber utilizar os pronomes despois das preposicións. 
• Aprender a utilizar os adxetivos demostrativos. 
• Usar a forma negativa das frases. 
• Conxugar o verbo avoir para expresar as sensaciones e o verbo faire para expresar sensacións ou situacións persoais. 
• Expresar el imperativo afirmativo. 
• Coñecer os principais monumentos de París. 

 

Unité 3. Un coup de fil Unité 4. Dans un magasin des vêtements 

Communication 
• Répondre au téléphone et se présenter. 
• S’informer sur la présence de quelqu’un. 
• Inviter quelqu’un. 
• Demander et donner des explications. 
• Demander à quelle heure et répondre. 
• Accepter ou refuser une invitation. 
Lexique/Phonétique 
• Pour se décrire… 
• Les mois de l’année. 
• Pour compter: de 70 à 101. 
• Les finales muettes. 
Grammaire 
• Ce/Il + être.  
• Qui est-ce? C’est, ce sont... 
• Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont... 
• Être là – Il y a. 
• La formation du féminin (3). 
• Pourquoi…? Parce ce que…? 
• Les articles contractés. 
• Quelques verbes: faire, pouvoir. 

Communication 
• Indiquer et contester la possession. 
• Demander à quelqu’un ses préférences et répondre. 
• Offrir son aide de façon formelle. 
• Décrire des sensations physiques et indiquer la température 
atmosphérique. 
• S’exclamer. 
Lexique/Phonétique 
• À chaque saison, ses vêtements et ses accessoires. 
• Les motifs. 
• Les couleurs 
• La liaison. 
• La liaison avec les nombres. 
• L’accent orthographique (2). 
Grammaire 
• L’expression de la possession.  
• Les pronoms après les prépositions. 
• Les adjectifs démonstratifs. 
• Tu ou vous? Le registre formel et informel. 
• La forme négative avec ne…plus. 
• Le verbe avoir pour exprimer des sensations. 



 
 

 • Le verbe faire dans les tournures impersonnelles. 
• L’impératif affirmatif. 
 

 

5.3 3ª AVALIACIÓN: 
 

Obxectivos Didácticos 
Unité 5: MARZO-ABRIL 

• Preguntar a outra persoa cando fará unha acción determinada e saber responder. 
• Falar sobre as actividades cotiás.  
• Falar sobre a frecuencia coa que se realiza unha determinada acción. 
• Pedir e dar a hora.  
• Aprender o vocabulario das actividades extraescolares dun estudante. 
• Aprender o vocabulario relacionado co deporte.  
• Saber pronunciar os diptongos: u/ou, ai/ei, oi, au/eau. 
• Expresar a forma de interrogación parcial. 
• Utilizar as preposicións de lugar. 
• Usar os adverbios e expresións referidas o tempo.  
• Conxugar o presente de indicativo dos verbos do segundo grupo. 
• Conxugar os verbos mettre, prendre e sortir. 
• Coñecer as particularidades da conxugación dos verbos do primeiro grupo. 
• Coñecer os parques de atraccións temáticos de Francia.  

Unité 6: ABRIL-MAIO 
• Preguntar e expresar onde se encontra un obxeto determinado. 
• Saber expresar sorpresa.  
• Preguntar sobre a cantidade e saber responder.  
• Pedir confirmación sobre algo. 
• Saber describir una vivenda. 
• Realizar unha proposta a outra persoa e saber aceptala ou rechazala.  
• Aprender o vocabulario relacionado cos mobles e os electrodomésticos habituais nunha vivenda. 



 
 

• Saber pronunciar as vogais nasais.  
• Saber utilizar as fórmulas: Combien de/d’…?  Il y a… 
• Utilizar as preposicións de lugar e aquelas usadas ante os nomes de países ou de rexións. 
• Coñecer os principais parques nacionais existentes en Francia.  

 

Unité 5. Après les cours Unité 6. Un après-midi chez Kevin 

Communication 
• Demander à quelqu’un quand il fait quelque chose et 
répondre. 
• Parler des activités quotidiennes. 
• S’informer sur la fréquence et répondre. 
• Demander et dire l’heure. 
Lexique/Phonétique 
• La journée d’une collégienne. 
• Le sport? J’adore! 
• La prononciation des diphtongues: u/ou, ai/ei, oi, au/eau. 
Grammaire 
• L’interrogation partielle.  
• Les prépositions de lieu (1). 
• Adverbes et expressions de temps. 
• Le présent de l’indicatif des verbes du 2e  
groupe. 
• Quelques verbes: mettre, prendre, sortir. 
• Particularités des verbes du 1er groupe. 
 

Communication 
• Demander et dire où se trouve quelque chose. 
• Exprimer l’étonnement. 
• S’informer sur la quantité et répondre. 
• Demander confirmation et répondre. 
• Décrire un logement. 
• Proposer a quelqu’un de faire quelque chose et répondre. 
Lexique/Phonétique 
• Dans ma maison, il y a… 
• Les meubles et les appareils électroménagers. 
• Les voyelles nasales [ᾱ] et [ἓ]. 
Grammaire 
• Combien de/d’…?  
• Il y a. 
• Les prépositions de lieu (2). 
• Les prépositions devant les noms de pays ou de régions. 
• Quelques verbes: connaître, savoir, voir, vouloir. 
 

 
 
 
 



 
 

6. Elementos transversais 
 
Na nosa materia a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, así como as tecnoloxías da información e da 
comunicación son elementos que traballamos diariamente na aula. 
Ademáis, ao longo do curso tamén traballaremos cos seguintes temas transversais según a temática de cada unidade: 

• o emprendemento 

• a educación cívica e constitucional 

• a igualdade entre homes e mulleres 

• a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

• a igualdade de trato e a non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social (evitaranse os comportamentos e 
os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 
favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual) 

• os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 
humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de 
calquera tipo de violencia 

• a educación e a seguridade viaria: promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, para 
que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios das vías en calidade de peóns e condutores e para que 
respeten as normas e os sinais favorecendo así a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 
actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

• o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización 
das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

• o fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde. 
 
 
 
 
 



 
 

7. Metodoloxía didáctica, materiais e recursos didácticos. 
 
A metodoloxía empregada na materia de Segunda Lingua Extranxeira terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, 
favorecerá a capacidade de aprender por si mesmos e promoverá a aprendizaxe en equipo e a atención personalizada en función das 
necesidades de cadaquén. 
Será activa e participativa favorecendo o traballo individual e cooperativo do alumnado así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. Faranse  agrupamentos flexibles e permitirase a colocación en pequenos grupos ou por parellas co fin de motivar ó alumnado 
para que participe activamente na clase utilizando a lingua extranxeira estudada. Traballaremos a comprensión oral mediante a audición de 
diálogos cotidianos que nos servirán para familiarizarnos con expresións utilizadas habitualmente nunha conversa. Practicaremos a expresión 
oral en base á audición de diálogos para poder reproducir en grupo unha situación real. Aprenderemos o vocabulario básico correspondente a 
este curso e analizaremos varios aspectos da gramática francesa mediante exercicios de compleción e reescritura de frases. Traballarase a 
memorización comprensiva, a elaboración de textos escritos, simulacións orais, a lectura e comprensión de textos, a realización de exercicios 
prácticos, … 
Tamén se promoverá o uso das TICS na casa a través da Aula Virtual do Departamento e na aula mediante a realización de tarefas e traballos 
por proxectos. Intentaremos dar un enfoque metodolóxico o suficientemente amplo e adaptado ás circunstancias específicas de cada clase, 
facendo uso da competencia dixital cas novas tecnoloxías, como vídeos, ordenador , canon,  etc. . .  
Utilizamos un método cunha versión dixital de xeito que o alumno/a, de forma autónoma, poderá  repasar ou reforzar os coñecementos que 
vaia adquirindo en cada unidade ,  mellorar a súa comprensión oral cos textos, diálogos e vídeos incluídos no mesmo e practicar a expresión 
oral. Con iso tamén se pretende que teña a posibilidade de estar en contacto coa lingua francesa en calquera momento e que non se vexa 
limitado ás horas escolares para a súa aprendizaxe. Debemos capacitar aos alumnos para que poidan comunicarse a nivel básico. 
É moi importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado e 
procurar o traballo en equipo do profesorado co fin de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a 
coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo. 
 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: libro de texto e caderniño de exercicios (Tous ensemble 1, ed. Vicens Vives), edición dixital do libro de 
texto, diccionarios, material audiovisual (CD, páxinas da Internet, películas en DVD, …), lecturas (pequenos textos, sucesos, cómics, …) 
axeitados ó nivel do alumnado. 
 



 
 

8. Procedemento para a avaliación 
 

8.1  Avaliación inicial 
 
Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu 
proceso de aprendizaxe, o profesor repasará os contidos do curso anterior coa unidade 0 do libro de texto e do caderniño de exercicios. Logo 
realizará unha avaliación inicial mediante unha proba escrita, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do 
alumnado na materia e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Os resultados obtidos nesta proba non afectarán as 
calificacións sendo de carácter meramente informativo para o profesorado. Soamente contarán para coñecer o nivel dos alumnos e 
modificar a programación adaptandoa ó nivel do grupo se fora necesario.   
Dado que na materia de Segunda Lingua Extranxeira en 1º da ESO os alumnos e as alumnas empezan de cero non teñen coñecementos previos 
polo que se lles fará una proba escrita no mes de outubro para verificar os contidos adquiridos hasta ese momento.  
 

8.2  Avaliación continua e instrumentos de avaliación 
 
Para evaluar ó alumno utilizaremos unha serie de procedementos que nos axuden a detectar canto antes os problemas de aprendizaxe que 
poidan xurdir e así poder remedialos como a observación directa na clase do seu traballo, o grado de participación e interés, a corrección oral 
ou no encerado das diversas actividades que se planteen no día a día, os traballos sobre os temas de cultura e civilización e as probas escritas 
que se farán unha vez por trimestre. A valoración do aprendizaxe levarase a cabo de forma permanente. O profesor irá anotando no seu 
caderno todolos datos obtidos a través dos distintos procedementos. 
 
Valorarase a participación activa na clase, a atención sistemática na aula e a expresión oral e escrita, a toma de notas no caderno dos contidos 
que se vaian traballando na aula e a realización das tarefas individuais encomendadas, a orden e corrección das libretas e do caderniño de 
exercicios, o feito de comunicarse en Francés tanto como sexa posible e participar en conversas usando unha linguaxe de dificultade crecente, 
o interese por correxir públicamente as producións propias ou as dos demais, o traballo persoal en actividades propostas para a súa 
elaboración durante as sesións lectivas e tamén na casa. 
 
Tamén se terán moi en conta as seguintes actitudes: 



 
 

 Valora-la importancia de comunicarse na lingua estranxeira tanto nas interaccións na clase como fóra dela, participar activamente e con 
vontade nas actividades da aula, mostrar curiosidade e interese por coñecer aspectos da cultura dos países onde se fala a lingua 
estranxeira respetando os seus falantes e as diferentes manifestacións culturais de cada país. 

 Valora-la propia capacidade para aprender unha lingua estranxeira e a súa importancia como medio de comunicación internacional. 
 Respectar ó profesor e ós compañeiros, ter un bo comportamento así como cumprir as normas de convivencia do centro. 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

AVALIACIÓN  Continua Nº DE EXAMES POR AVALIACIÓN       2 

EXAME DE RECUPERACIÓNS SI  NON   NON 

 
 
 
NOTA (%) 

EXAME      100% Actividades na aula  Actitude    

 
OUTROS 
CRITERIOS 
 

      Todas as notas de clase, tanto de traballos orais como escritos, a participación activa e a atención na aula, o 
traballo na clase e as tarefas entregadas ó profesor así como ter unha actitude positiva de cara á materia contarán 
positivamente na nota. A nota final, de non ser un número enteiro, poderá ser redondeada á alza ou á baixa 
dependendo do comportamento e a participación do alumno ao longo do curso. No caso de non realizar as tarefas  ou 
ter unha actitude negativa non se terán en conta e farase o redondeo á baixa.  
    Faranse dous exames por trimestre: 

• un exame de gramática, vocabulario e expresión escrita cada dous temas en cada avaliación (70% da nota) 

• un exame de comprensión escrita e oral, expresión escrita e/ou expresión oral (30% da nota) 
    Só se fará media das dúas partes cando en cada unha delas o alumno acade como mínimo un 3,5 ou o supere  e  
poderá obter unha cualificación positiva cando a media das duas partes sexa igual ou superior a 5 sobre 10. 
Excepcionalmente, si se poderá facer media no caso do alumnado que por circunstancias persoais graves e habéndose 
esforzado e traballado, non houbese acadado a nota mínima esixida. 
Se un alumno é descuberto copiando suspenderá a avaliación e daráselle a oportunidade de aprobala facéndolle un 
exame de recuperación no seguinte trimestre. En caso de que suceda na 3ª avaliación, terá que realizar outra proba 
examinándose de toda a materia.  



 
 

NOTA FINAL XUÑO 
 

Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con actividades 
similares ás realizadas na aula. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de recuperación nin se fará media das tres 
avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha cualificación igual 
ou superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 
Alumnos con perda do dereito de avaliación continua:      
Se un alumno fora sancionado coa perda do dereito de avaliación continua, terá que realizar unha proba a finales de curso onde se 
examinará de todolos contidos dados en clase. Esta proba valorarase sobre 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco puntos 
para superala. A cualificación final será a nota obtida nesa proba.  

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

Non haberá exames de recuperación durante o curso, xa que é avaliación continua. O alumno que suspenda a primeira ou a segunda 
avaliación poderá recuperalas aprobando a seguinte. 

AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 
XUÑO 

En caso de que o alumno suspenda a materia no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase dos contidos 
mínimos esixibles da materia.  O exame da convocatoria extraordinaria versará sobre os temas explicados na aula e presentará unha 
estructura similar a das probas realizadas ao longo do curso. 

AVALIACION 
PENDENTES 

En 1º ESO non hai pendentes do curso anterior. 

 

8.3  Adaptación da metodoloxía e da avaliación para a docencia non presencial ou semi presencial se se dera o caso 
 
Sempre que a situación actual debido á pandemia polo Covid 19 o permita ou a Consellería de educación dicte outras normas, as clases e os 
exames faranse presencialmente. De non ser o caso aplicaríamos os seguintes criterios: 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A valoración do aprendizaxe seguirase levando a cabo de forma permanente a pesar de non ser presencial.  Nas clases 
non presenciais o alumno terá que realizar e entregar por correo electrónico as actividades, os exercicios e traballos 
postos polo departamento na aula virtual. Estudará, practicará e repasará contidos mediante fichas gramaticais, audios, 
vídeos, libro de texto e caderniño de exercicios. Colgaranse as correccións dos exercicios semanalmente e o alumno 



 
 

deberá correxir os seus fallos e reenviarlle a corrección feita ó profesor. Todos estes contidos e tarefas coas instrucións 
pertinentes serán colgados na aula virtual do departamento de francés. 
O profesor irá anotando tódolos datos obtidos dos alumnos (tarefas, probas, dúbidas plantexadas nas correccións, 
informes de actividade e de participación na Aula Virtual,…) a través dos distintos medios que ten o seu alcance. 
Valorarase a realización das tarefas individuais encomendadas a través da aula virtual, o interese por corrixir os fallos 
nas producións propias e o traballo e esforzo persoal nas actividades propostas para a súa elaboración na casa. 
Se a docencia fose semi presencial, aproveitaríanse as horas de clase presenciais para explicar a teoría, aclarar dúbidas 
e practicar oralmente a lingua e a lectura de diálogos, textos, .... As horas de clase non presenciais dedicaríanse á 
realización de tarefas para practicar os contidos dados na aula. 

Instrumentos: 
Teranse en conta o traballo individual, o interés e o esforzo demostrado polo alumno así como os traballos e as tarefas 
realizadas  e enviadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos de entrega postos polo profesor. 
Cualificación trimestral: 

• un exame de gramática, vocabulario, expresión escrita e comprensión escrita cada dous temas en cada avaliación : 80% da 

nota. Esta proba realizarase telemáticamente a través da aula virtual nun horario establecido e deberá ser 
entregada correctamente seguindo as instrucións por correo electrónico ó profesor no prazo indicado. Se o 
alumno non fai a entrega da proba nese prazo sin causa xustificada estará suspenso.  Se a situación sanitaria o 
permite faríase presencialmente. 

• todalas tarefas subidas á aula virtual realizadas e entregadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos 
de entrega postos polo profesor: 20% da nota. Para poder valorar as tarefas, o alumno deberá ter feitas e 
entregadas o 100% de todas elas (de non ser o caso non se lle sumará nada á nota acadada no exame). 

• se o alumno non puidese conectarse á aula virtual, a correcta realización destas actividades e tarefas de participación 
online propostos pola profesora que o alumno lle faga chegar para a súa corrección polo medio do que se dispoña sumará 
ata un 10% de incremento para o cálculo da nota final.  

Cualificación final 

Cualificación final de curso  
Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con 
actividades similares ás practicadas a través da aula virtual. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de 
recuperación nin se fará media das tres avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a 



 
 

 
8.4  Contidos mínimos esixibles para superar a materia 
 
Lexique 

• Dans une salle de classe. 
• Pour faire mes devoirs. 
• Pour compter: de 0 à 101. 
• L’emploi du temps de Pauline. 
• Le tour du monde. 
• Pour se décrire… 
• Les mois de l’année, les jours de la semaine. 
• À chaque saison, ses vêtements et ses accessoires. 
• Les motifs et les couleurs 
• La journée d’une collégienne. 
• Le sport? J’adore! 
• Les pièces de la maison, les meubles et les appareils électroménagers. 
Grammaire 

• Les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels toniques.  

evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha 
cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 

Proba extraordinaria  
de xuño 

No caso de que alumno suspenda a materia no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase da 
materia dada durante o curso.  O exame da convocatoria extraordinaria versará sobre os temas explicados e presentará unha 
estrutura similar a das probas realizadas ao longo do curso. 
O exame será cualificado sobre dez puntos. A cualificación mínima que deberá obter o alumno para aprobar será un CINCO. 
Se a situación o permite farase o exame presencial do contrario farase telemáticamente ou seguindo as instrucións que estableza 
a Consellería de Educación.  



 
 

• Les articles définis et indéfinis. 
• La formation du féminin et la formation du pluriel. 
• Le présent de l’indicatif des verbes être, avoir, faire, pouvoir, savoir, vouloir, mettre, prendre. 
• Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe, particularités des verbes du 1er groupe. 
• Le présent de l’indicatif des verbes du 3er groupe : aller, venir. 
• Le présent de l’indicatif des verbes du 2e groupe. 
• La forme négative. 
• La forme interrogative, l’interrogation partielle. 
• Ce/Il + être - Être là – Il y a. 
• Qui est-ce? C’est, ce sont... 
• Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont... 
• Pourquoi…? Parce ce que…? Combien de/d’…?  
• Les articles contractés. 
• L’expression de la possession, les adjectifs possessifs.  
• Les pronoms après les prépositions. 
• Les adjectifs démonstratifs. 
• Le verbe avoir pour exprimer des sensations. 
• Le verbe faire dans les tournures impersonnelles. 
• L’impératif affirmatif. 
• Les prépositions de lieu et les prépositions devant les noms de pays ou de régions. 
• Adverbes et expressions de temps. 
Phonétique 

• La prononciation des diphtongues: u/ou, ai/ei, oi, au/eau. 
• Les voyelles nasales [ᾱ] et [ἓ]. 
• La liaison et les finales muettes. 
 
 
 



 
 

8.5 Medidas de atención á diversidade 
 
Durante este curso ningún alumno/a precisa unha atención especial, nin ten problemas de integración no grupo. De todas formas efectuarase 
un seguemento global da aprendizaxe dos/as alumnos/as para detectar dificultades e necesidades especiais e recorrer aos apoios ou 
actividades axeitadas. O libro de texto dispon de material suficiente para que o profesor elixa as que considere mais adecuadas. 
Deste xeito, dependendo das dificultades que a clase teña para a asimilación da materia ou tamén de outros criterios, o profesorado que 
imparte este curso poderá eliminar partes de unidades didácticas si así o estima oportuno ou engadir algunha temática diferente si así o 
considera. 
 

9. Actividades complementarias e extraescolares 
 
Durante este curso non temos pensado realizar ningunha actividade extraescolar.  
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1. Introdución 
 
As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na 
vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento 
doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler ou escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o 
mundo; como medio das relacións interpersoais e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é 
un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social 
e tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas 
cidadás, e o intercambio de ideas. Por iso é importante tomar conciencia do valor da lingua estranxeira como vehículo de comunicación 
internacional e  apreciar a súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual. 
 

2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

A aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira: Francés na etapa da ESO debe contribuír á adquisición, por parte dos alumnos e alumnas, das 
competencias clave. Por orden de importancia na Segunda Lingua Estranxeira Francés esas competencias son: 

1) Comunicación lingüística  

A ensinanza do Francés como lingua estranxeira  sustentase en catro capacidades a desarrollar no alumnado: comprensión e expresión 
escritas, comprensión e expresión orais.  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira reforza o coñecemento da lingua materna, xa que nos leva á reflexión e á comparación. A aprendizaxe 
do francés mellora a competencia comunicativa, en xeral, xa que contribúe ó desenvolvemento da expresión tanto oral como escrita. 

2) Competencias sociais e cívicas  

Unha lingua é o vehículo dunha cultura e transmite o ser e o sentir dos seus falantes. O coñecemento dunha lingua estranxeira permítenos 
coñecer unha nova sociedade coas súas costumes e peculiaridades. O respecto e a aceptación da diferenza como algo enriquecedor fomenta 
a tolerancia e o espírito aperturista. O achegamento a unha nova cultura forma cidadáns máis libres e críticos. 

 

 



 
 

3) Aprender a aprender 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira fai que se desenvolva a reflexión sobre o propio proceso, identificando as estratexias e os recursos 
máis eficaces para o aprendiz. Facilita a capacidade de interpretar a realidade e de expresala, o que fai que se vaian integrando os 
coñecementos, se formulen hipóteses e se seleccionen aqueles mecanismo que lle van a permitir expresar os seus sentimentos. Foméntase a 
reflexión. Cando se é consciente do proceso de aprendizaxe este estrutúrase e tómase conciencia das capacidades que forman parte deste 
proceso. 

4) Conciencia e expresións culturais.  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira está inmersa en todo tipo de manifestacións culturais. A lingua é o vehículo da cultura e a través do seu 
estudo abórdanse as manifestacións artísticas da francofonía, a realización de producións creativas xa sexan orais ou escritas implican unha 
apreciación da beleza. 

5) Competencia dixital.  
Actualmente a información chega en tempo real e as comunicacións son cada vez máis estreitas nun mundo sen distancias. A aprendizaxe do 
francés permite obter toda a información que necesitemos nesta lingua. É importante a toma de conciencia sobre a utilidade da lingua para o 
coñecemento e a comunicación persoal que se produce, grazas ás novas tecnoloxías, nun tempo inmediato. Vivimos nun mundo cada vez máis 
globalizado e a aprendizaxe dunha lingua estranxeira abre pontes entre os países que falan esa lingua o que vai creando unha cohesión global 
que supera as fronteiras. Esta cohesión só se pode levar a cabo a través de soportes dixitais. 

6) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
Cando se aprende unha lingua estranxeira desenvólvense mecanismos que fomentan a iniciativa. O alumno xestiona o proceso da súa 
aprendizaxe e debe tomar as decisións pertinentes para planificala e organizala para que sexa eficaz tanto na aula como nas situacións da vida 
real que se lle poidan expor ao alumnado. A aprendizaxe dunha Lingua estranxeira é xa un reto en si mesmo, que levará ao alumnado a 
desenvolverse en escenarios múltiples asumindo os posibles riscos da comunicación. Na nosa comunidade o francés é unha porta aberta a un 
mundo de oportunidades que por proximidade ofrece Francia e este currículo pretende que o emprendemento sexa unha actitude vital e 
persoal. 

7) Competencia matemática  
O estudo dunha lingua estranxeira expón moitas situacións nas que se deben elaborar hipóteses e seleccionar do repertorio adquirido. Cando 
se coñece unha lingua con maior profundidade utilízanse construcións sintácticas máis complexas, para razoar de maneira máis profunda. 
Cando se estuda unha lingua estranxeira as estruturas apréndense de maneira razoada e este exercicio desenvolve a competencia lóxico-
matemática que é a mesma que se utiliza na resolución de problemas matemáticos. 



 
 

A aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira: Francés no segundo Curso da ESO centrarase no desenrolo dos seguintes obxectivos 
competenciais para cada unha das competencias: 

1. Comunicación lingüística 

– Familiarizarse coas particularidades fonéticas, gramaticais e ortográficas da lingua francesa. 

– Asimilar vocabulario básico propio da vida cotiá e aproximarse ó vocabulario empregado en diferentes ámbitos do coñecemento 
relacionados coas ciencias naturais e sociais. 

– Asumir a importancia da ortografía e da sintaxe como bases da comunicación lingüística. 

– Contestar preguntas sobre un texto, oral ou escrito, que se traballou previamente. 

– Observar ilustracións e detectar a información que nos transmiten. 

– Relacionar imaxe e texto, descubrindo cómo se potencian mutuamente. 

– Recoñecer a estrutura dun diálogo e a alternancia entre preguntas e respostas que se produce nel 

– Desarrollar a propia sociabilidade a partir do uso adecuado e eficaz da lingua. 

2.  Competencias sociais e cívicas 

– Coñecer fórmulas e recursos habituais en  conversacións telefónicas. 

– Descubrir as frases adecuadas para unha serie de situacións propias da vida cotiá e das relacións sociais: preguntar, pedir información, 
iniciar un diálogo, pedir desculpas, etc. 

– Ter presente a adecuación da linguaxe á situación na que nos atopemos. 

– Identificar o diálogo como instrumento privilexiado de relación cos demais. 

– Familiarizarse con diferentes espazos e ámbitos sociais, os seus nomes en francés e as súas particularidades en Francia: a cidade, os 
deportes e o ocio, a alimentación, etc. 

3. Aprender a aprender 

– Ler sinxelas regras gramaticais e aplicalas nas situacións que as requiran. 

– Reescribir frases tendo en conta que o resultado semántico ten que ser o mesmo. 

– Coñecer a utilidade dos pronomes como elementos que evitan a repetición de palabras 

– Repasar o contido dunha audición por medio da resposta a preguntas sobre a mesma. 

– Repetir os sons que escoitamos procurando reproducilos con fidelidade. 



 
 

– Relacionar preguntas coas súas respostas correspondentes. 

– Desarrollar o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

4. Conciencia e expresións culturais 

– Coñecer deportes que se practican habitualmente en Francia. 

– Identificar as formas que teñen os franceses de pasar o tempo libre. 

– Coñecer festas tradicionais que se celebran en Francia e noutros países francófonos. 

– Coñecer aspectos significativos da gastronomía francesa. 

– Entender as costumes dos xoves franceses e familiarizarse co seu entorno escolar. 

5. Competencia dixital 

– Empregar as TIC na lectura e produción de textos prestando especial atención á redacción de correos electrónicos. 

– Utilizar recursos da Internet para buscar información en lingua francesa sobre temas previamente propostos. 

– Escoitar gravacións e descubrir a información que nos transmiten. 

– Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, audiovisuais, etc. 

– Adquirir habilidades para a reutilización da información na produción de textos orais e escritos propios. 

– Contrastar a información obtida e desarrollar un pensamento crítico e creativo.  

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

– Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das actividades propostas.  

– Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.  

– Reflexionar sobre experiencias persoais e expresalas lingüisticamente.  

– Autoregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender e realizar autoevaluacións do propio 
traballo.  

7. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Desarrollar actitudes de interese por o coñecemento de diferentes materias e ciencias a través da lectura de textos en lingua francesa. 

– Analizar, comprender e transmitir información relativa a diferentes ámbitos das ciencias naturais e sociais. 

– Familiarizarse co léxico en francés relativo á alimentación, o corpo humano e as súas  enfermidades, os animais, os estados da materia e o 
medio ambiente. 



 
 

3. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización 
eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 
razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 



 
 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 
cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na 
súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como 
medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 
 
 



 
 

4. Vinculación entre obxectivos, contidos, criterios de avaliación, competencias clave, estándares de aprendizaxe e grao 
mínimo de consecución de cada un 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp. clave 

                                                                                  Bloque 1. Comprensión de textos orais   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 
mensaxes orais:  

– Uso do contexto verbal e non verbal, e dos 
coñecementos previos sobre a situación 
(quen fala a quen, con que intencións, onde 
e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto; 

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o 
tema.  

– Identificación de palabras clave. 

– Adaptación da escoita á súa finalidade 
(global e/ou específica) 

– Identificación dos recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos.  

– Inferencia do significado probable das 
palabras ou das frases que descoñece, a 
partir do contexto e das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas 
que coñece á lingua estranxeira. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou 
vaga nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da comprensión 
oral, reescoitando o texto gravado ou 
solicitando repetición ou reformulacións do 
dito. 

 B1.4. Memorización de expresións orais 
breves significativas (saúdos, despedidas, 
consignas de aula, preguntas sobre idade, 

 B1.1. Comprender preguntas e informacións 
relativas á información persoal e pública moi básica 
(identificación persoal, gustos, etc.), así como 
instrucións e peticións elementais relativas ao 
comportamento e actividades na aula. 

 B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: 
anticipación do contido xeral do que se escoita con 
axuda de elementos verbais e non verbais, e uso 
dos coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando) que 
dan lugar a inferencias do significado baseadas no 
contexto, e as experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece. 

 B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, 
onde e cando ocorre algo, seguir instrucións ou 
indicacións, identificar persoas que posúen algo, 
obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico, 
etc.) emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións habituais de 
comunicación, se se fala moi amodo e con moita 
claridade. 

 B1.4. Comprender o esencial en conversas moi 
básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e de 
necesidade inmediata, previamente traballados, 
relativas ao ámbito persoal e público moi 

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais sobre asuntos persoais 
ou educativos (información básica de 
carácter persoal, solicitudes de enderezo 
sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) 
sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado, e se repita se o necesita. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB1.2. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (datas, prezos, pequenas 
doenzas, etc.) e temas con que está moi 
familiarizado, e segue instrucións e 
consignas de aula. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 
información máis salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais ou de 
internet, breves como instrucións e 
comunicados, con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado 
con necesidades inmediatas e accións 
presentes moi habituais, sempre que se fale 
de xeito moi pausado e ben articulado, e 
poida volver escoitar o dito. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB1.4. Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares 
como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp. clave 

orixe, etc.). elemental, sempre que se fale con lentitude, 
articulando de forma clara e comprensible. 

familia, a escola, o tempo libre, a descrición 
moi básica dunha persoa, un obxecto ou un 
lugar, e estados de saúde, sensacións e 
sentimentos moi elementais. 

 CD 

                                                                                     Bloque 2. Produción de textos orais   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificación do contexto, do 
destinatario e da finalidade da produción 
ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa 

– Execución: 

– Percepción da mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura básica.  

– Activación dos coñecementos previos 
sobre modelos e secuencias de 
interacción, e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto memorizados e traballados 
na clase previamente.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para 
entender a mensaxe. 

 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, utilizando fórmulas moi 
básicas relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, colaborando para 
entender e facerse entender. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 
sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións 
(horarios, datas e cantidades) moi habituais da vida 
diaria, usando un repertorio básico de palabras e 
frases moi simples memorizadas, e facéndose 
comprender aínda que a persoa interlocutora 
necesite que se repita ou repetir o dito. 

 B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos 
persoais e bens e servizos moi elementais, 
utilizando un repertorio moi básico de expresións 
moi sinxelas e habituais sobre estes datos. 

 SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, 
amosa unha actitude positiva polo uso da 
lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala 
aínda que teña que recorrer a outras linguas 
para pedir axuda ou aclaracións. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as 
formas de cortesía máis sinxelas e habituais 
relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, 
colaborando para entender e facerse 
entender, e fai e responde intelixiblemente 
preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e 
sobre actividades moi comúns da vida social 
diaria e do tempo libre, en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade 
e o seu nivel escolar. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o 
suficiente e facéndose entender en 
situacións moi habituais relacionadas coa 
xestión e transaccións moi sinxelas relativas 
a necesidades inmediatas, nas que pide e dá 
información sobre lugares, horarios, datas, 
prezos, cantidades e actividades máis 
comúns para a súa idade e o seu nivel 
escolar. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

- Modificación de palabras de 
significado parecido.  

- Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.  

- Uso da lingua materna ou 
"estranxeirizar" palabras da lingua 
meta.  

- Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

- Sinalización de obxectos, uso de 
deícticos ou realización de accións que 
aclaran o significado.  

- Uso de linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (acenos, 
expresións faciais, posturas, e 
contacto visual ou corporal).  

- Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor comunicativo. 

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a 
e cara ás demais persoas para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación: chegada e saída do centro 
docente, conversa telefónica, compravenda e 
outras, igualmente cotiás moi básicas. 

 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a cara, e 
reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar 
información moi básica, manifestar os seus 
gustos, facer invitacións e ofrecementos 
elementais (invitar a ir a unha actividade, 
pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir 
e dar indicacións moi básicas para ir a un 
lugar. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre o funcionamento de bens 
e servizos relativos a temas moi cotiáns 
(horarios dun museo, maneira de chegar, 
etc.), en conversas moi básicas sobre temas 
predicibles, se pode solicitar, con preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse 
entender. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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                                                                                   Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema, a partir da 
información superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información esencial e 
puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B3.2. Soletreo e asociación de grafía, 
pronuncia e significado a partir de modelos 
escritos e expresións orais coñecidas. 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás 
imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais, 
aos coñecementos previos sobre o tema ou sobre a 
situación de comunicación, e aos transferidos desde 
as linguas que coñece), identificando a información 
máis importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, e 
comprender avisos, obrigas e prohibicións moi 
sinxelas e predicibles e traballadas previamente, 
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela e con apoio visual. 

 B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, con conectores moi básicos e 
relativos a coñecementos e experiencias propias da 
súa idade. 

 B3.4. Comprende textos propios de situacións cotiás 
próximas onde se dan a coñecer bens se servizos ou 
acontecementos (anuncios publicitarios elementais, 
folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con apoio 
visual cando teña certa dificultade. 

 SLEB3.1. Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, 
prohibicións e consignas básicas e 
predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, 
especialmente se contan con apoio visual. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC  

 SLEB3.3. Comprende información básica e 
moi sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala de si mesmo/a e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións, 
referidos a temas moi cotiáns e propios da 
súa idade. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 SLEB3.4. Comprende información esencial e 
localiza información específica en material 
informativo moi sinxelo, e con apoio visual, 
sobre temas coñecidos como actividades 
escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., 
próximos á súa idade e á súa experiencia. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

                                                                                        Bloque 4. Produción de textos escritos   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas co 

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 
textos (elección da persoa destinataria, finalidade 
do escrito, planificación, redacción do borrador, 
revisión do texto e versión final) a partir de modelos 

 SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, para 
transmitir información ou con intencións 
comunicativas propias da súa idade e do seu 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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fin de realizar eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe sobre o tema, o 
que se pode ou se quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha gramática, obtención 
de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, 
para elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo 
textos modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos 
curtos abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o seu 
significado ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e locucións, do tipo 
"agora volvo", "paréceme ben", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e 

moi estruturados e con axuda previa na aula. 

 B4.2. Completar documentos moi básicos nos que 
se solicite información persoal. 

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves 
con información, instrucións e indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
necesidade inmediata. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada 
propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun 
formato preestablecido, en soporte tanto impreso 
como dixital, amosando interese pola presentación 
limpa e ordenada do texto. 

nivel escolar. 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo 
con información persoal moi básica e 
relativa aos seus datos persoais, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, 
tarxetas postais, felicitacións, bandas 
deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en 
soporte dixital moi sinxelas e breves, 
relativos a actividades presentes e a 
necesidades inmediatas. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve 
e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo 
unha palabra ou expresión por outra para 
unha funcionalidade ou tarefa determinada 
(informar, preguntar, invitar, etc.) tanto de 
forma manuscrita como en formato dixital, 
cunha presentación limpa e ordenada. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp. clave 

aos signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

                                                                               Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe   

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos. 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos máis básicos.  

– Acento fónico dos elementos léxicos illados 
e na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas. 

– Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da 
oración: coma, punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de convencións 
sociais básicas e normas de cortesía propias 
da súa idade e de rexistros informal e 
estándar, e da linguaxe non verbal 
elemental na cultura estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións 
de vida elementais (vivenda); relacións 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir 
varias veces para se facer entender. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de 
textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento 
e convencións sociais, respectando as normas de 
cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde 
as linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes 
no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións 

 SLEB5.1. Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos, produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e 
persevera no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras 
e frases. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas 
de tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas que poidan existir en 
aspectos culturais como hábitos, horarios, 
etc. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos e 
de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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interpersoais (familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, 
lugares máis habituais, etc.; e a costumes, 
valores e actitudes moi básicos e máis 
evidentes sobre aspectos propios da súa 
idade nos países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 
nos costumes cotiáns entre os países onde 
se fala a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valorando as 
competencias que se posúen como persoa 
plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais básicas propias da súa 
idade.  

demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos de devanditas 
funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente 
para comunicar no seu nivel escolar, sempre que 
sexan traballados en clase previamente.  

linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 CCEC 

 SLEB5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da aula 
(pedir ou dar información sobre datos 
persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente. 

Nivel 1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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– Descrición de calidades físicas e abstractas 
moi básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos e descrición 
de estados e situacións presentes, e 
expresión moi básica de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza. 

 
CONTIDOS  SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (comme); finalidade (pour); comparación (le plus,  
   le moins); consecuencia (alors); explicativas (parce que). 
• Relacións temporais (d’abord, ensuite, il y a). 
• Exclamación (quel + nom !, désolé !) ; interxección (si! Bravo !). 
• Negación (pas de, rien). 
• Interrogación (inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui / non). 
• Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé composé avec avoir et être sans accords); futuro 
  (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 
• Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: souvent); incoativo (aller + Inf.). 
• Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (savoir); posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade  
   (il faut); obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 
• Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs); a  
   posesión (adxectivos posesivos dun e de varios propietarios);a cualidade (formación regular e irregular dos adxectivos). 
• Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles partitifs).  
   Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, pas assez + Adj., une boîte, un paquet); o grao. 
• Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, distance, mouvement, direction, provenance  



 
 

  (venir + contraction de), destination (aller + contraction à). 
• Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en (année)); indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, 
   en ce moment); anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à partir de); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 
• Expresión do modo. 

 

5. Secuenciación e temporalización dos contidos 
 
Unha das características esenciais da nosa programación é a flexibilidade, polo tanto a distribución do tempo que imos propoñer non é mais ca 
unha orientación. A avaliación continua permitiranos facer os cambios que sexan necesarios durante o curso. Todo vai a depender do ritmo dos 
nosos alumnos, podemos en todo momento decidir modificar o número de sesións previstas para cada unidade en función do progreso do 
noso alumnado. 
O alumnado de 2º ESO 2LEF ten duas horas semanais. 
 
Os alumnos deberán saber os contidos gramaticais e lexicais que aparecen no libro de texto de cada unidade didáctica dada en clase, ter una 
pronunciación correcta, saber utilizar expresións de uso frecuente, expresións idiomáticas, etc… e fórmulas básicas de interacción social 
(mostrar acordo e desacordo, pedir aclaracións, …). Tamén deben saber extraer informacións específicas a partir de textos auténticos e 
producir tanto mensaxes orais comprensibles como textos escritos sinxelos. 
Os obxectivos que se plantexan para este curso pretenden que o alumnado acade as seguintes capacidades: 

 Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas.  
 Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma comprensible, axeitada e con certo nivel de 

autonomía.  
 Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de extraer información xeral e 

específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal.  
 Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas empregando recursos axeitados de cohesión e coherencia. 
 Empregar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira en contextos reais de 

comunicación.  
 Empregar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información e a comunicación, para 

obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  



 
 

 Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos.  
 Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas 

e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.  
 Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso da lingua estranxeira.  
 Recoñecer e exemplificar algúns datos culturais, históricos, xeográficos ou literarios dos países onde se fala a lingua estranxeira, 

demostrando interese e respecto por eles. 
Ademais dos marcados para o primeiro curso da ESO, o alumno debe ser capaz de manexar  os seguintes contidos de maneira satisfactoria 
tanto por escrito como de forma oral. 
 

5.1  PRIMEIRA  AVALIACIÓN 
 
UNITÉ 0-1 : SETEMBRO - OUTUBRO 
Obxectivos Didácticos 

• Consolidar o vocabulario básico referido á descripción de persoas e de habitacións. 
• Saber manter unha conversa mínima con outra persoa. 
• Saber falar por teléfono. 
• Fixar, aceptar e rechazar unha cita. 
• Saber aceptar ou rechazar unha solicitude de permiso. 
• Dar consello ou ordes e saber contestar. 
• Aprender o vocabulario relacionado co nome dos comercios e dos edificios urbáns emblemáticos. 
• Distinguir e pronunciar as vogais nasais. 
• Aprender o uso do pronome on. 
• Utilizar os pronomes persoais reflexivos. 
• Distinguir o uso de chez e à. 
• Utilizar a fórmula il faut. 
• Conxugar a forma negativa do imperativo. 
• Conxugar os verbos attendre e devoir. 
• Coñecer os deportes e prácticas de ocio favoritas dos franceses. 

 



 
 

UNITÉ 2 : OUTUBRO-NOVEMBRO  
Obxectivos Didácticos 

• Falar sobre a alimentación e expresar os seus gustos. 
• Ofrecer algunha cousa a outra persoa. 
• Aceptar ou rechazar algunha cousa e saber agradecelo. 
• Aprender o vocabulario relacionado cos alimentos. 
• Distinguir os sons ch e sc. 
• Utilizar os artigos partitivos. 
• Distinguir e usar o pronome indefinido rien. 
• Comprender a función e saber utilizar os pronomes relativos qui, que. 
• Utilizar a fórmula en condicional je voudrais. 
• Coñecer a maneira de formar o feminino. 
• Conxugar os verbos do primeiro  grupo: commencer, manger,  préférer. 
• Coñecer os productos alimentarios típicos de Francia. 

 

Unité 1. Un après-midi au centre commercial les Mouettes Unité 2. Un déjeuner chez mamie 
 

Communication 

• Parler au téléphone. 
• Fixer un rendez-vous. 
• Accepter ou refuser un rendez-vous. 
• Demander  la permission. 
• Donner ou refuser la permission. 
• Donner des conseils ou des ordres et répondre. 
Lexique/Phonétique 

• Une balade en ville. 
• Les voyelles nasales: [ǣ], [ɔ], [jἔ], [wἔ]. 
Grammaire 

• Le pronom on.  

Communication 

• Parler d’alimentation. 
• Exprimer ses goûts en matière d’alimentation. 
• Offrir quelque chose à quelqu’un. 
• Accepter et remercier. 
• Refuser et remercier. 
Lexique/Phonétique 

• Les aliments. 
• Les sons [ʃ], [k], [s]. 

Grammaire 

• Les articles partitifs (1).  
• Le pronom indéfini rien. 



 
 

• Les pronoms personnels réfléchis. 
• Chez ou à? 
• Il faut. 
• L’impératif négatif. 
• Quelques verbes: attendre, devoir. 

• Les pronoms relatifs qui, que. 
• Je voudrais. 
• Particularités des verbes du 1er groupe: commencer, manger, 

préférer. 
 

 
5.2  SEGUNDA AVALIACIÓN 
 
UNITÉ 3 : DECEMBRO-XANEIRO 
Obxectivos Didácticos 

• Coñecer as principais festividades que se celebran en Francia durante o ano.  
• Pedir algo utilizando un rexistro formal. 
• Pedir e indicar un itinerario, pedir e explicar onde se encontra un lugar ou un edificio. 
• Falar sobre o estado de saúde. 
• Pedir e dicir a idade dunha persoa, pedir e dar consellos. 
• Expresar a duración dun suceso. 
• Aprender o vocabulario relacionado co corpo humano e as súas enfermidades. 
• Distinguir e pronunciar os distintos sons da vogal e. 
• Aprender os adxetivos numerais ordinais. 
• Recoñecer o complemento de obxeto directo e utilizar os pronomes personais correspondentes. 
• Saber utilizar as expresións: Oui, Si, n’est- ce pas, pas du tout. 
• Aprender os verbos que se suelen utilizar para indicar un itinerario. 
• Aprender as particularidades dos verbos do primeiro  grupo (acheter) e conxugar os verbos boire e descendre. 
• Coñecer alguns aspectos da vida cotiá dos estudantes adolescentes franceses: sistema educativo, forma de comunicarse, música, 

deportes, indumentaria. 

UNITÉ 4 : FEBREIRO.MARZO 
Obxectivos Didácticos 

• Pedir e expresar o precio dun artigo. 
• Pedir información sobre os horarios e saber responder. 



 
 

• Propor, aceptar ou rechazar algunha cousa. 
• Pedir e expresar a posesión. 
• Saber excusarse e aceptar as excusas. 
• Aprender o vocabulario relacionado cos animais domésticos e de compañía. 
• Identificar e saber pronunciar o acento tónico das palabras. 
• Expresar as oracións interrogativas coa entoación adecuada. 
• Utilizar os artículos partitivos. 
• Comprender e utilizar as expresións combien…, combien de… 
• Utilizar os adverbios très, beaucoup o beaucoup de. 
• Saber formar o feminino e o plural das palabras. 
• Distinguir e empregar os adxetivos beau, fou, nouveau e vieux. 
• Formar expresións de tempo utilizando à, de…, à, dans. 
• Aprender as particularidades dos verbos do primeiro  grupo (payer). 
• Conxugar determinados verbos: croire, vendre. 
• Coñecer as características dos comercios franceses. 

 

Unité 3. Oreste est malade! Unité 4. Chez Animalis 

Communication 

• Demander quelque chose poliment. 
• Demander et indiquer le chemin. 
• Demander et dire où se trouve un lieu, un édifice. 
• Parler de la santé. 
• Demander et donner des conseils. 
• Demander et dire l’âge. 
• Exprimer la durée. 
Lexique/Phonétique 

• Le corps humain. 
• Les maladies. 
• La voyelle e. 

Communication 

• Demander et indiquer le prix. 
• Demander des informations sur les horaires et répondre. 
• Proposer, accepter ou refuser quelque chose. 
• Demander et indiquer la possession. 
• S’excuser et accepter des excuses. 
Lexique/Phonétique 

• Les animaux domestiques et de compagnie. 
• Où dorment les animaux? 
• L’accent tonique. 
• L’interrogation. 
Grammaire 



 
 

Grammaire 

• Les adjectifs numéraux ordinaux.  
• Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD). 
• Oui – Si – N’est-ce-pas – Pas du tout. 
• Les verbes pour indiquer le chemin. 
• Particularités des verbes du 1er groupe:  
acheter. 
• Quelques verbes: boire, descendre. 
 

• Les articles partitifs (2).  
• Combien…, combien de… 
• Très, beaucoup ou beaucoup de? 
• Le féminin. 
• Le pluriel. 
• Les adjectifs beau, fou, nouveau et vieux. 
• Expressions de temps (1): à, de… à, dans. 
• Particularités des verbes du 1er groupe: payer 
• Quelques verbes: croire, vendre. 

 
5.3 TERCEIRA  AVALIACIÓN 
 
UNITÉ 5 : MARZO-ABRIL 
Obxectivos Didácticos 

• Informarse sobre as capacidades dunha persoa. 
• Escribir unha invitación ou una carta de solicitude.  
• Pedir e enumerar os ingredientes dunha receita. 
• Saber explicar unha receita.  
• Aprender o vocabulario relacionado cos utensilios de cociña. 
• Identificar e utilizar os verbos de uso habitual nas receitas de cociña.  
• Distinguir e pronunciar as vogais nasais. 
• Comprender a función da diérese e saber pronunciar as palabras que a teñen. 
• Recoñecer o complemento de obxeto indirecto e utilizar os pronomes persoais correspondentes. 
• Saber utilizar a fórmula Ce/Il + être.  
• Formar expresións de tempo utilizando dans, le…, en/au. 
• Conxugar o futuro próximo. 
• Conxugar determinados verbos: écrire, lire. 
• Coñecer varias festividades celebradas en todo o planeta.  

 



 
 

UNITÉ 6 : ABRIL-MAIO 
Obxectivos Didácticos 

• Saber explicar acontecementos pasados. 
• Saber expresar unha intención.  
• Describir un lugar.  
• Expresar un xuicio. 
• Aprender o vocabulario relacionado coas actividades de ocio. 
• Aprender o vocabulario relacionado cos fenómenos meteorolóxicos. 
• Aprender o nome que reciben os diversos familiares.  
• Distinguir e pronunciar determinados sons consonánticos. 
• Distinguir e utilizar os pronomes relativos qui, que, où, dont. 
• Identificar os adverbios de modo terminados en –ment. 
• Recoñecer o participio pasado. 
• Conxugar o passé composé.  
• Conxugar determinados verbos: dormir, recevoir, répondre. 
• Coñecer os diferentes tipos de restaurantes existentes en Francia.  

 

Unité 5. Une boum à noël Unité 6. Un super voyage de fin d’année! 

Communication 

• S’informer sur les capacités de quelqu’un et répondre. 
• Écrire une invitation ou une carte de vœux. 
• Demander et donner les ingrédients d’une recette. 
• Donner une recette. 
Lexique/Phonétique 

• Les ustensiles de cuisine. 
• Les quantités. 
• Les verbes des recettes. 
• Les voyelles nasales: [ἔ]. 
• Les sons: [s], [ks], [Ʒ]. 

Communication 

• Raconter des événements passés. 
• Exprimer une intention. 
• Décrire un lieu. 
• Exprimer un jugement. 
Lexique/Phonétique 

• Il est temps de s’amuser! 
• Quel temps fait-il? 
• En famille. 
• Les sons [k], [g], [ij], [il]. 
Grammaire 



 
 

• Le tréma. 
Grammaire 

• Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI).  
• Ce/Il + être. 
• Expressions de temps (2): dans, le…, en/au. 
• Le futur proche. 
• Quelques verbes: écrire, lire. 

• Les pronoms relatifs qui, que, où, dont. 
• Les adverbes de manière en -ment. 
• Le participe passé. 
• Le passé composé. 
• L’accord du participe passé. 
• Quelques verbes: dormir, recevoir, répondre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Elementos transversais 
 
Na nosa materia a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual así como as tecnoloxías da información e da 
comunicación son elementos que traballamos diariamente na aula. 
Ademáis, ao longo do curso tamén traballaremos cos seguintes temas transversais según a temática de cada unidade: 

• o emprendemento 

• a educación cívica e constitucional 

• a igualdade entre homes e mulleres 

• a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

• a igualdade de trato e a non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social (evitaranse os comportamentos e 
os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 
favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual) 

• os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 
humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de 
calquera tipo de violencia 

• a educación e a seguridade viaria: promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, para 
que  os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios das vías en calidade de peóns e condutores e para que 
respeten as normas e os sinais favorecendo así a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 
actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 



 
 

• o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual,  as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización 
das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

• o fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde. 

 
7. Metodoloxía didáctica, materiais e recursos didácticos. 
 
A metodoloxía empregada na materia de Segunda Lingua Extranxeira terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, 
favorecerá a capacidade de aprender por si mesmos e promoverá a aprendizaxe en equipo e a atención personalizada en función das 
necesidades de cadaquén. 
Será activa e participativa favorecendo o traballo individual e cooperativo do alumnado así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. Faranse  agrupamentos flexibles e permitirase a colocación en pequenos grupos ou por parellas co fin de motivar ó alumnado 
para que participe activamente na clase utilizando a lingua extranxeira estudada. Traballaremos a comprensión oral mediante a audición de 
diálogos cotidianos que nos servirán para familiarizarnos con expresións utilizadas habitualmente nunha conversa. Practicaremos a expresión 
oral en base á audición de diálogos para poder reproducir en grupo unha situación real. Aprenderemos o vocabulario básico correspondente a 
este curso e analizaremos varios aspectos da gramática francesa mediante exercicios de compleción e reescritura de frases. Traballarase a 
memorización comprensiva, a elaboración de textos escritos, simulacións orais, a lectura e comprensión de textos, a realización de exercicios 
prácticos, … 
Tamén se promoverá o uso das TICS na casa a través da Aula Virtual do Departamento e na aula mediante a realización de tarefas e traballos 
por proxectos. Intentaremos dar un enfoque metodolóxico o suficientemente amplo e adaptado ás circunstancias específicas de cada clase, 
facendo uso da competencia dixital cas novas tecnoloxías, como vídeos, ordenador , canon,  etc. . .  
Utilizamos un método cunha versión dixital de xeito que o alumno/a, de forma autónoma, poderá  repasar ou reforzar os coñecementos que 
vaia adquirindo en cada unidade ,  mellorar a súa comprensión oral cos textos, diálogos e vídeos incluídos no mesmo e practicar a expresión 
oral. Con iso tamén se pretende que teña a posibilidade de estar en contacto coa lingua francesa  en calquera momento e que non se vexa 
limitado ás horas escolares para a súa aprendizaxe. Debemos capacitar aos alumnos para que poidan comunicarse a nivel básico. 
É moi importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado e 
procurar o traballo en equipo do profesorado co fin de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a 
coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo. 
 



 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: libro de texto e caderniño de exercicios (Tous ensemble 2, ed. Vicens Vives), edición dixital do libro de 
texto, diccionarios, material audiovisual (CD, páxinas da Internet, películas en DVD, …), lecturas (pequenos textos, sucesos, cómics, …) 
axeitados ó nivel do alumnado. 
 

8. Procedemento para a avaliación 
 

8.1  Avaliación inicial 
 
Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu 
proceso de aprendizaxe, o profesor repasará os contidos do curso anterior coa unidade 0 do libro de texto e do caderniño de exercicios. Logo 
realizará unha avaliación inicial mediante unha proba escrita, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do 
alumnado na materia e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Os resultados obtidos nesta proba non afectarán as calificacións 
sendo de carácter meramente informativo para o profesorado. Soamente contarán para coñecer o nivel dos alumnos e modificar a 
programación adaptandoa ó nivel do grupo se fora necesario.   
 

8.2  Avaliación continua e instrumentos de avaliación 
 
Para evaluar ó alumno utilizaremos unha serie de procedementos que nos axuden a detectar canto antes os problemas de aprendizaxe que 
poidan xurdir e así poder remedialos como a observación directa na clase do seu traballo, o grado de participación e interés, a corrección oral 
ou no encerado das diversas actividades que se planteen no día a día, os traballos sobre os temas de cultura e civilización e as probas escritas 
que se farán unha vez por trimestre. A valoración do aprendizaxe levarase a cabo de forma permanente. O profesor irá anotando no seu 
caderno todolos datos obtidos a través dos distintos procedementos. 
Valorarase a participación activa na clase, a atención sistemática na aula e a expresión oral e escrita, a toma de notas no caderno dos contidos 
que se vaian traballando na aula e a realización das tarefas individuais encomendadas, a orden e corrección das libretas e do caderniño de 
exercicios, o feito de comunicarse en Francés tanto como sexa posible e participar en conversas usando unha linguaxe de dificultade crecente, 
o interese por correxir públicamente as producións propias ou as dos demais, o traballo persoal en actividades propostas para a súa 
elaboración durante as sesións lectivas e tamén na casa. 
Tamén se terán moi en conta as seguintes actitudes: 



 
 

 Valora-la importancia de comunicarse na lingua estranxeira tanto nas interaccións na clase como fóra dela, participar activamente e con 
vontade nas actividades da aula, mostrar curiosidade e interese por coñecer aspectos da cultura dos países onde se fala a lingua 
estranxeira respetando os seus falantes e as diferentes manifestacións culturais de cada país. 

 Valora-la propia capacidade para aprender unha lingua estranxeira e a súa importancia como medio de comunicación internacional. 
 Respectar ó profesor e ós compañeiros, ter un bo comportamento así como cumprir as normas de convivencia do centro. 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

AVALIACIÓN  Continua Nº DE EXAMES POR AVALIACIÓN       2 

EXAME DE RECUPERACIÓNS SI  NON   NON 

 
 
 
NOTA (%) 

EXAME      100% Actividades na aula  Actitude    

 
OUTROS 
CRITERIOS 
 

      Todas as notas de clase, tanto de traballos orais como escritos, a participación activa e a atención na aula, o 
traballo na clase e as tarefas entregadas ó profesor así como ter unha actitude positiva de cara á materia contarán 
positivamente na nota. A nota final, de non ser un número enteiro, poderá ser redondeada á alza ou á baixa 
dependendo do comportamento e a participación do alumno ao longo do curso. No caso de non realizar as tarefas  ou 
ter unha actitude negativa non se terán en conta e farase o redondeo á baixa.  
    Faranse dous exames por trimestre: 

• un exame de gramática, vocabulario e expresión escrita cada dous temas en cada avaliación (70% da nota) 

• un exame de comprensión escrita e oral, expresión escrita e/ou expresión oral (30% da nota) 
    Só se fará media das dúas partes cando en cada unha delas o alumno acade como mínimo un 3,5 ou o supere  e  
poderá obter unha cualificación positiva cando a media das duas partes sexa igual ou superior a 5 sobre 10. 
Excepcionalmente, sí se poderá facer media no caso do alumnado que por circunstancias persoais graves e habéndose 
esforzado e traballado, non houbese acadado a nota mínima esixida. 
Se un alumno é descuberto copiando suspenderá a avaliación e daráselle a oportunidade de aprobala facéndolle un 
exame de recuperación no seguinte trimestre. En caso de que suceda na 3ª avaliación, terá que realizar outra proba 
examinándose de toda a materia.  



 
 

NOTA FINAL XUÑO 
 

Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con actividades 
similares ás realizadas na aula. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de recuperación nin se fará media das tres 
avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha cualificación igual 
ou superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 
Alumnos con perda do dereito de avaliación continua:      
Se un alumno fora sancionado coa perda do dereito de avaliación continua, terá que realizar unha proba a finales de curso onde se 
examinará de todolos contidos dados en clase. Esta proba valorarase sobre 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco puntos 
para superala. A cualificación final será a nota obtida nesa proba.  

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

Non haberá exames de recuperación durante o curso, xa que é avaliación continua. O alumno que suspenda a primeira ou a segunda 
avaliación poderá recuperalas aprobando a seguinte. 

AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 
XUÑO 

En caso de que o alumno suspenda a materia no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase dos contidos 
mínimos esixibles da materia.  O exame desta convocatoria versará sobre os temas explicados na aula e presentará unha estructura 
similar a das probas realizadas ao longo do curso. 

AVALIACION 
PENDENTES 

Os alumnos e alumnas coa materia pendente de 1º da ESO poderán aprobala optando por: 

• aprobar a 1ª avaliación de 2º cun 5 ou máis. A nota obtida neste caso será a de aprobado. 

• presentarse á proba final do mes de maio, que deberán realizar obrigatoriamente os alumnos que non superen a materia por a 
vía anterior. Terá lugar a finais de dito mes e versará sobre todos os contidos mínimos da materia de Francés de 1º da ESO. Esta 
proba final extraordinaria realizarase de acordo co calendario que o centro estableza para maio. 

O xefe de departamento estará a disposición do alumno, previo aviso, nos recreos para consultarlle as dúbidas que teña. Tamén as 
poderá consultar coa profesora que lle dé clases en 2º se ten o Francés de 1º suspenso. 
Será responsable de levar o traballo ó día e solicitar a axuda do profesorado cando a precise. 
Material didáctico de consulta: libro de texto “Tous ensemble 1”, ed. Vicens Vives 

 
8.3  Adaptación da metodoloxía e da avaliación para a docencia non presencial ou semi presencial se se dera o caso 
 
Sempre que a situación actual debido á pandemia polo Covid 19 o permita ou a Consellería de educación dicte outras normas, as clases e os 
exames faranse presencialmente. De non ser o caso aplicaríamos os seguintes criterios: 
 
 



 
 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A valoración do aprendizaxe seguirase levando a cabo de forma permanente a pesar de non ser presencial.  Nas clases 
non presenciais o alumno terá que realizar e entregar por correo electrónico as actividades, os exercicios e traballos 
postos polo departamento na aula virtual. Estudará, practicará e repasará contidos mediante fichas gramaticais, audios, 
vídeos, libro de texto e caderniño de exercicios. Colgaranse as correccións dos exercicios semanalmente e o alumno 
deberá correxir os seus fallos e reenviarlle a corrección feita ó profesor. Todos estes contidos e tarefas coas instrucións 
pertinentes serán colgados na aula virtual do departamento de francés. 
O profesor irá anotando tódolos datos obtidos dos alumnos (tarefas, probas, dúbidas plantexadas nas correccións, 
informes de actividade e de participación na Aula Virtual,…) a través dos distintos medios que ten o seu alcance. 
Valorarase a realización das tarefas individuais encomendadas a través da aula virtual, o interese por corrixir os fallos 
nas producións propias e o traballo e esforzo persoal nas actividades propostas para a súa elaboración na casa. 
Se a docencia fose semi presencial, aproveitaríanse as horas de clase presenciais para explicar a teoría, aclarar dúbidas 
e practicar oralmente a lingua e a lectura de diálogos, textos, .... As horas de clase non presenciais dedicaríanse á 
realización de tarefas para practicar os contidos dados na aula. 

Instrumentos: 
Teranse en conta o traballo individual, o interés e o esforzo demostrado polo alumno así como os traballos e as tarefas 
realizadas  e enviadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos de entrega postos polo profesor. 
Cualificación trimestral: 

• un exame de gramática, vocabulario, expresión escrita e comprensión escrita cada dous temas en cada avaliación : 80% da 

nota. Esta proba realizarase telemáticamente a través da aula virtual nun horario establecido e deberá ser 
entregada correctamente seguindo as instrucións por correo electrónico ó profesor no prazo indicado. Se o 
alumno non fai a entrega da proba nese prazo sin causa xustificada estará suspenso. Se a situación sanitaria o 
permite faríase presencialmente. 

• todalas tarefas subidas á aula virtual realizadas e entregadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos 
de entrega postos polo profesor: 20% da nota. Para poder valorar as tarefas, o alumno deberá ter feitas e 



 
 

 

8.4  Contidos mínimos esixibles para superar a materia 
 
Ademais dos marcados para o primeiro curso da ESO, o alumno debe ser capaz de manexar  os seguintes contidos de maneira satisfactoria 
tanto por escrito como de forma oral. 
Lexique 

• Une balade en ville. 
• Les verbes pour indiquer le chemin. 
• Les aliments. 
• Le corps humain. 
• Les maladies. 

entregadas o 100% de todas elas (de non ser o caso non se lle sumará nada á nota acadada no exame). 
• se o alumno non puidese conectarse á aula virtual, a correcta realización destas actividades e tarefas de participación 

online propostos pola profesora que o alumno lle faga chegar para a súa corrección polo medio do que se dispoña sumará 
ata un 10% de incremento para o cálculo da nota final.  

Cualificación final 

Cualificación final de curso  
Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con 
actividades similares ás practicadas a través da aula virtual. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de 
recuperación nin se fará media das tres avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a 
evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha 
cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 

Proba extraordinaria  
de xuño 

No caso de que alumno suspenda no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase da materia dada 
durante o curso.  O exame da convocatoria extraordinaria versará sobre os temas explicados e presentará unha estrutura similar a 
das probas realizadas ao longo do curso. 
O exame será cualificado sobre dez puntos. A cualificación mínima que deberá obter o alumno para aprobar será un CINCO. 
Se a situación o permite farase o exame presencial do contrario farase telemáticamente ou seguindo as instrucións que estableza 
a Consellería de Educación.  



 
 

• Les animaux domestiques et de compagnie. 
• Les ustensiles de cuisine et les verbes des recettes. 
• Les quantités. 
• Il est temps de s’amuser! 
• Quel temps fait-il? 
• En famille. 
Grammaire 

• Le pronom on.  
• Les pronoms personnels réfléchis. 
• Chez ou à? 
• Il faut. 
• L’impératif négatif. 
• Quelques verbes: devoir, boire, descendre, croire, vendre écrire, lire, dormir, répondre. 

• Particularités des verbes du 1er groupe: commencer, manger, préférer, acheter, payer. 

• Les articles partitifs.  
• Le pronom indéfini rien. 
• Les pronoms relatifs qui, que, où. 
• Je voudrais. 
• Les adjectifs numéraux ordinaux.  
• Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD). 
• Oui – Si – N’est-ce-pas – Pas du tout. 
• Combien…, combien de… 
• Très, beaucoup ou beaucoup de? 
• Le féminin. 
• Le pluriel. 
• Les adjectifs beau, fou, nouveau et vieux. 
• Expressions de temps (1): à, de… à, dans, dans le…, en/au. . 
• Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI).  
• Ce/Il + être. 



 
 

• Le futur proche. 
• Les adverbes de manière en -ment. 
• Le participe passé. 
• Le passé composé et  l’accord du participe passé. 
Phonétique 

• Les sons [ʃ], [k], [s]. 

• Les voyelles nasales: [ǣ], [ɔ], [jἔ], [wἔ]. 
• La voyelle e. 
• L’accent tonique. 
• L’interrogation. 
• Les voyelles nasales: [ἔ]. 
 

8.5 Medidas de atención á diversidade  
 
Durante este curso ningún alumno/a precisa unha atención especial, nin ten problemas de integración no grupo. De todas formas efectuarase 
un seguemento global da aprendizaxe dos/as alumnos/as para detectar dificultades e necesidades especiais e recorrer aos apoios ou 
actividades adecuadas. 
Deste xeito, dependendo das dificultades que a clase teña para a asimilación da materia ou tamén de outros criterios, o profesorado que 
imparte este curso poderá eliminar partes de unidades didácticas si así o estima oportuno ou engadir algunha temática diferente si así o 
considera. 
 

9. Actividades complementarias e extraescolares 
 
Durante este curso non temos pensado realizar ningunha actividade extraescolar. 
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1. Introdución 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación 
cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de 
pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler ou escribir sobre emocións, afectos e aventuras, 
sobre o mundo; como medio das relacións interpersoais e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no 
contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na 
vida profesional e social e tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que 
estas propician. 
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas 
cidadás, e o intercambio de ideas. Por iso é importante tomar conciencia do valor da lingua estranxeira como vehículo de comunicación 
internacional e  apreciar a súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual. 
 

2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

A aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira: Francés na etapa da ESO debe contribuír á adquisición, por parte dos alumnos e 
alumnas, das competencias clave. Por orden de importancia na Segunda Lingua Estranxeira Francés esas competencias son: 

1) Comunicación lingüística  

A ensinanza do Francés como lingua estranxeira  sustentase en catro capacidades a desarrollar no alumnado: comprensión e expresión 
escritas, comprensión e expresión orais.  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira reforza o coñecemento da lingua materna, xa que nos leva á reflexión e á comparación. A 
aprendizaxe do francés mellora a competencia comunicativa, en xeral, xa que contribúe ó desenvolvemento da expresión tanto oral 
como escrita. 

2) Competencias sociais e cívicas  

Unha lingua é o vehículo dunha cultura e transmite o ser e o sentir dos seus falantes. O coñecemento dunha lingua estranxeira 
permítenos coñecer unha nova sociedade coas súas costumes e peculiaridades. O respecto e a aceptación da diferenza como algo 
enriquecedor fomenta a tolerancia e o espírito aperturista. O achegamento a unha nova cultura forma cidadáns máis libres e críticos. 

 

 



 
 

3) Aprender a aprender 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira fai que se desenvolva a reflexión sobre o propio proceso, identificando as estratexias e os 
recursos máis eficaces para o aprendiz. Facilita a capacidade de interpretar a realidade e de expresala, o que fai que se vaian integrando 
os coñecementos, se formulen hipóteses e se seleccionen aqueles mecanismo que lle van a permitir expresar os seus sentimentos. 
Foméntase a reflexión. Cando se é consciente do proceso de aprendizaxe este estrutúrase e tómase conciencia das capacidades que 
forman parte deste proceso. 

4) Conciencia e expresións culturais.  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira está inmersa en todo tipo de manifestacións culturais. A lingua é o vehículo da cultura e a través 
do seu estudo abórdanse as manifestacións artísticas da francofonía, a realización de producións creativas xa sexan orais ou escritas 
implican unha apreciación da beleza. 

5) Competencia dixital.  
Actualmente a información chega en tempo real e as comunicacións son cada vez máis estreitas nun mundo sen distancias. A aprendizaxe 
do francés permite obter toda a información que necesitemos nesta lingua. É importante a toma de conciencia sobre a utilidade da lingua 
para o coñecemento e a comunicación persoal que se produce, grazas ás novas tecnoloxías, nun tempo inmediato. Vivimos nun mundo 
cada vez máis globalizado e a aprendizaxe dunha lingua estranxeira abre pontes entre os países que falan esa lingua o que vai creando 
unha cohesión global que supera as fronteiras. Esta cohesión só se pode levar a cabo a través de soportes dixitais. 

6) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
Cando se aprende unha lingua estranxeira desenvólvense mecanismos que fomentan a iniciativa. O alumno xestiona o proceso da súa 
aprendizaxe e debe tomar as decisións pertinentes para planificala e organizala para que sexa eficaz tanto na aula como nas situacións da 
vida real que se lle poidan expor ao alumnado. A aprendizaxe dunha Lingua estranxeira é xa un reto en si mesmo, que levará ao 
alumnado a desenvolverse en escenarios múltiples asumindo os posibles riscos da comunicación. Na nosa comunidade o francés é unha 
porta aberta a un mundo de oportunidades que por proximidade ofrece Francia e este currículo pretende que o emprendemento sexa 
unha actitude vital e persoal. 

7) Competencia matemática  
O estudo dunha lingua estranxeira expón moitas situacións nas que se deben elaborar hipóteses e seleccionar do repertorio adquirido. 
Cando se coñece unha lingua con maior profundidade utilízanse construcións sintácticas máis complexas, para razoar de maneira máis 
profunda. Cando se estuda unha lingua estranxeira as estruturas apréndense de maneira razoada e este exercicio desenvolve a 
competencia lóxico-matemática que é a mesma que se utiliza na resolución de problemas matemáticos. 

 



 
 

A aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira: Francés no terceiro Curso da ESO centrarase no desenrolo dos seguintes obxectivos 
competenciais para cada unha das competencias: 

1. Comunicación lingüística 

– Familiarizarse coas particularidades fonéticas, gramaticais e ortográficas da lingua francesa. 

– Recoñecer e aplicar mecanismos para expresar finalidade, causa, condición ou hipótese. 

– Asumir a importancia da ortografía e da sintaxe como bases da comunicación lingüística. 

– Contestar preguntas sobre un texto, oral ou escrito, que se traballou previamente. 

– Observar ilustracións e detectar a información que nos transmiten. 

– Relacionar imaxe e texto, descubrindo cómo se potencian mutuamente. 

– Recoñecer a estrutura dun diálogo e a alternancia entre preguntas e respostas que se produce no mesmo. 

2.  Competencias sociais e cívicas 

– Coñecer frases e expresións que se poden utilizar en distintas situacións da nosa vida cotiá e nas nosas relacións persoais cos demais. 

– Relacionar mensaxes SMS coas situacións nas que se poden utilizar. 

– Ter presente a adecuación da linguaxe á situación na que nos encontremos. 

– Valorar a utilidade dunha serie de medios de transporte e as situacións nas que se utilizan. 

– Identificar o diálogo como instrumento privilexiado de relación cos demais 

– Expresarse de forma asertiva e mostrar unha actitude favorable ó diálogo e ó traballo cooperativo. 

3. Aprender a aprender 

– Ler sinxelas regras gramaticais e aplicalas nas situacións que as requiran. 

– Repasar o contido dunha audición por medio da resposta a preguntas sobre a mesma. 

– Reescribir frases tendo en conta que o resultado semántico ten que ser o mesmo. 

– Coñecer a utilidade dos pronomes como elementos que evitan a repetición de palabras. 

– Repasar o contido dunha audición por medio da resposta a preguntas sobre a mesma. 

– Repetir os sons que escoitamos procurando reproducilos con fidelidade. 

– Relacionar preguntas coa súas respostas correspondentes 

– Desarrollar o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

 



 
 

4. Conciencia e expresións culturais 

– Valorar positivamente a lectura en xeral e, particularmente, en lingua francesa como medio de aprendizaxe e de ocio. 

– Coñecer as paisaxes, as costumes e a cultura da Bretaña. 

– Identificar formas que teñen os franceses de pasar as vacacións. 

– Coñecer festas tradicionais que se celebran en Francia e noutros países francófonos. 

– Coñecer os instrumentos musicais, a súa función e actividades relacionadas co espectáculo. 

5. Competencia dixital 

– Recoñecer os tipos de libros e revistas e a información que nos pode transmitir cada un deles. 

– Familiarizarse cos textos periodísticos e os oficios propios da prensa. 

– Valorar o uso da Internet,  os blogs e as redes sociais. 

– Utilizar recursos da Internet para buscar información en lingua francesa sobre temas previamente propostos. 

– Coñecer aspectos relacionados cos elementos e o uso do ordenador. 

– Escoitar gravacións e descubrir a información que nos transmiten. 

– Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, audiovisuais, etc. 

– Contrastar a información obtida e desarrollar un pensamento crítico y creativo.  

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

– Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das actividades propostas.  
– Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.  

– Reflexionar sobre experiencias persoais e expresalas lingüisticamente. 
– Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender e realizar autoevaluacións do propio 

traballo.  

7. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Analizar, comprender e transmitir información relativa a diferentes ámbitos das ciencias naturais e sociais. 

– Desarrollar actitudes de interese polo coñecemento de diferentes materias e ciencias a través da lectura de textos en lingua francesa. 
– Coñecer o alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empregado en lingüística e identificar as súas correspondencias co 

alfabeto francés. 
– Valorar a lingua francesa como un instrumento de transmisión de coñecementos e de aprendizaxe. 
 



 
 

3. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de 
trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 
cidadanía democrática. 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir 
unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 



 
 

 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 
cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 
saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e 
valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación 
e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 
interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 
como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Vinculación entre obxectivos, contidos, criterios de avaliación, competencias clave, estándares de aprendizaxe e 
grao mínimo de consecución de cada un 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Comp. clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido 
xeral, información esencial e puntos 
principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.) 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir do coñecemento doutras 
linguas e de elementos non lingüísticos 
(imaxes, música, etc.). 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da comprensión 
oral, reescoitando o texto gravado ou 
solicitando repetición do dito. 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 
os puntos principais ou a información máis 
importante do texto. 

 B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en 
textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos 
e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre 
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre 
aspectos concretos de temas xerais ou do 
propio campo de interese nos ámbitos persoal, 
público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida 
volver escoitar o dito.  

 B1.3. Comprender instrucións moi básicas 
pronunciadas lenta e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves. 

 B1.4. Comprender transaccións moi básicas de 
bens e servizos elementais na vida cotiá, 
transmitidas de viva voz ou por medios técnicos, 
e moi ben articuladas e lentamente, sempre 
que as condicións acústicas sexan boas e se se 
poden escoitar máis dunha vez. 

 B1.5. Comprender o sentido xeral e a 
información específica predicible de conversas 
básicas sobre temas cotiáns que se desenvolvan 
na súa presenza, nas que se describan, de xeito 
moi breve e sinxelo, persoas, lugares e 
obxectos, e se narren acontecementos 

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera 
no seu proceso de compresión, axustándoo 
ás necesidades da tarefa (de comprensión 
global, lectiva ou detallada) e mellorándoo, 
de ser o caso: saca conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o contido 
baseándose na entoación e na velocidade 
da fala; deduce intencións a partir do 
volume da voz do falante; fai anticipacións 
do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), 
e infire o que non se comprende e o que 
non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias noutras 
linguas. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 
Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 

 SLEB1.2. Capta a información máis 
importante de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e 
articulados de maneira lenta e clara, sempre 
que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado.  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB1.3. Entende os puntos principais do 
que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por exemplo, en 
hoteis, tendas, albergues, restaurantes, 
espazos de lecer ou centros docentes) nas 
que se utilicen frases feitas e estruturas 
sinxelas e previamente traballadas sobre 
datos persoais, horarios, prezos, números e 
preguntas sinxelas, e que se desenvolvan 
con lentitude e boa articulación. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Comp. clave 

elementais, sempre que poida solicitar que se 
repita o dito. 

 B1.6. Seguir un texto breve articulado con 
claridade e pausadamente, no que se utilicen 
expresións sinxelas e habituais previamente 
traballadas e referidas a temas moi coñecidos 
dos ámbitos persoal e educativo (datos 
persoais, gustos e hábitos, materias que cursa, 
etc.), adecuado ao seu nivel escolar, actuando, 
de ser o caso, como mediación lingüística. 

 B1.7. Comprender a información esencial de 
pasaxes curtas gravadas, que conteñan 
conversas, narracións e/ou descricións 
predicibles, e de presentacións moi sinxelas 
emitidas con estruturas e léxico moi básico, e o 
apoio de imaxes moi redundantes, que traten 
sobre asuntos da vida cotiá e de necesidade 
inmediata, previamente traballados, e que 
estean pronunciadas con lentitude e claridade, 
aínda que sexa necesario escoitalas máis dunha 
vez. 

 SLEB1.4. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, 
narracións e opinións formulados en termos 
sinxelos sobre asuntos prácticos da vida 
diaria e sobre aspectos xerais de temas do 
seu interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa 
formal na que participa (por exemplo, nun 
centro docente), preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos (datos 
persoais, intereses, preferencias e gustos 
persoais, etc.), sempre que poida pedir que 
se lle repita, aclare ou elabore algo do que 
se lle dixo. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 

 SLEB1.6. Identifica as ideas principais de 
programas de televisión e de presentacións 
moi sinxelas e ben estruturadas sobre 
asuntos cotiáns predicibles ou do seu 
interese, previamente traballados, 
articulados con lentitude e claridade (por 
exemplo, noticias ou reportaxes breves), 
cando as imaxes constitúen grande parte da 
mensaxe. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o destinatario e 
a finalidade da produción ou da 
interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 

 B2.1. Pronunciar de maneira intelixible, aínda 
que se cometan erros de pronuncia polos que 
as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe. 

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura 

 SLEB2.1. Fai presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas xerais ou 
relacionados con aspectos básicos dos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas se 
se articulan clara e lentamente.  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CSIEE 

 CD 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Comp. clave 

contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

– Execución: 

– Concepción da mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas principais, 
e a súa estrutura básica.  

– Activación dos coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto memorizados e traballados en 
clase previamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos, e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

- Modificación de palabras de significado 
parecido.  

- Definición ou reformulación dun termo 
ou expresión.  

- Uso da lingua materna ou 
"estranxeirización" de palabras da lingua 
meta.  

- Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

- Sinalación de obxectos, uso de deícticos 
ou realizar accións que aclaran o 

moi simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe 
aos recursos dos que se dispón, ou a 
reformulación ou explicación de elementos. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre transaccións e xestións cotiás 
moi elementais, usando un repertorio básico de 
palabras e frases simples memorizadas, e 
facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se repita ou repetir o 
dito.  

 B2.4. Interactuar de xeito simple en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos simples para 
tomar ou manter a quenda de palabra, aínda 
que poidan darse desaxustes na adaptación ao 
interlocutor. 

 B2.5. Dar información sobre datos básicos 
persoais, expectativas ou gustos, utilizando un 
repertorio moi básico de expresións 
memorizadas sinxelas e habituais sobre estes 
datos, sempre que poida pedir confirmación da 
comprensión á persoa interlocutora ou que se 
lle repita o dito. 

 SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia 
suficiente en xestións e transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer (horarios, 
datas, prezos, actividades, etc.), seguindo 
normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento), facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora necesite que se 
lle repita ou repetir o dito. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

  

 SLEB2.3. Participa en conversas informais 
breves, cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que establece 
contacto social, se intercambia información 
e se expresan opinións de xeito sinxelo e 
breve, se fan invitacións e ofrecementos, se 
piden e se ofrecen cousas, se piden e se dan 
indicacións ou instrucións, ou se discuten os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta, expresando o acordo 
ou o desacordo de xeito moi básico. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

 

 SLEB2.4. Desenvólvese de maneira simple 
nunha conversa formal ou entrevista (por 
exemplo, para realizar un curso de verán), 
achegando a información necesaria, 
expresando de maneira sinxela as súas 
opinións sobre temas habituais, e 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de maneira lenta e 
clara, sempre que poida pedir que se lle 
repitan os puntos clave se o necesita. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Comp. clave 

significado.  
- Uso da linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou corporal).  

- Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor comunicativo. 

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 
cara ás demais persoas para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación: saúdos e despedidas, 
felicitacións, invitacións, expresións da dor, 
conversa telefónica, compravenda, e outras 
igualmente cotiás e básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema, a partir da 
información superficial: imaxes, organización 
na páxina, títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 
pola tarefa (en superficie ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información esencial e puntos 
principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás 
imaxes, a títulos e outras informacións visuais, 
aos coñecementos previos sobre o tema ou a 
situación de comunicación, e aos transferidos 
desde as linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non 
coñecidas polo contexto e mediante os 
coñecementos e as experiencias noutras 
linguas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas e 
comprender avisos, obrigas e prohibicións moi 
básicas e predicibles, traballadas previamente, 
referidas a necesidades inmediatas, de 
estrutura moi sinxela e con apoio visual. 

 B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos informativos ou narrativos 
breves, moi sinxelos e ben estruturados, 
relativos a esxperiencias e a coñecementos 

 SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns 
detalles importantes de textos xornalísticos 
moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese e moi 
coñecidos, se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran 
parte da mensaxe. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, 
instrucións xerais breves e sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos de 
uso cotián (por exemplo, unha máquina 
expendedora), así como instrucións sinxelas 
para a realización de actividades e normas 
de seguridade básicas (por exemplo, nun 
centro docente). 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB3.3. Comprende correspondencia 
persoal sinxela en calquera formato na que 
se fala de si mesmo/a; se describen persoas, 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Comp. clave 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

propios da súa idade. 

 B3.4. Identificar a idea xeral, os puntos máis 
relevantes e a información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves e ben estruturados, 
escritos nun rexistro neutro ou informal, que 
traten de asuntos habituais en situacións cotiás, 
de aspectos concretos de temas de interese 
persoal ou educativo, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente.  

obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de 
maneira sinxela sentimentos e desexos, 
plans e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

Nivel 4:Avanzado  CCEC 

 CD 

 SLEB3.4. Entende a idea xeral de 
correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (por exemplo, sobre 
un curso de verán). 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB3.5. Entende información específica 
esencial en páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta claramente 
estruturados sobre temas relativos a 
asuntos do seu interese (por exemplo, sobre 
unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas, co fin 
de realizar eficazmente a tarefa (repasar o 
que se sabe sobre o tema, o que se pode 
ou se quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha gramática, obtención 
de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, 
para elaborar os propios textos. 

– Execución: 

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 
textos (elección da persoa destinataria, 
finalidade do escrito, planificación, redacción do 
borrador, revisión do texto e versión final), a 
partir de modelos moi estruturados e con axuda 
previa na aula. 

 B4.2. Completar documentos moi básicos nos 
que se solicite información persoal. 

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi 
breves con información, instrucións e 
indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de necesidade inmediata. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, actuando, de ser o caso, 
como mediación lingüística (adecuada ao seu 

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal 
breve na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), na que se intercambia 
información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias 
persoais, e se fan e se aceptan 
ofrecementos e suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou modificación 
dunha invitación ou duns plans). 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo 
con información persoal básica e relativa 
aos seus intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para asociarse a un club 
internacional de xente nova).  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Comp. clave 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 
abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado 
ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "éme 
igual", "sóame", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nivel escolar) e cun formato preestablecido, en 
soporte tanto impreso como dixital, amosando 
interese pola presentación limpa e ordenada do 
texto. 

 CD 

 SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes 
(mensaxes instantáneas, chats, etc.), onde 
fai comentarios moi breves ou dá 
instrucións e indicacións relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá e do 
seu interese, respectando as convencións e 
as normas de cortesía máis importantes. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal 
moi básica e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas, ou a entidades 
comerciais, fundamentalmente para 
solicitar información, respectando as 
convencións formais e as normas de 
cortesía básicas deste tipo de textos, e fai 
unha presentación do texto limpa e 
ordenada. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Comp. clave 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe   

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos: 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións. 

– Procesos fonolóxicos máis básicos. 

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e 
na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de convencións sociais 
básicas e normas de cortesía propias da súa 
idade e de rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións de 
vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais (familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, lugares 
máis habituais, etc.; e a costumes, valores e 
actitudes moi básicos e máis evidentes sobre 
aspectos propios da súa idade nos países 
onde se fala a lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significados evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir 
varias veces para se facer entender. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción 
de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis básicas 
nos contextos respectivos. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos 
desde as linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos das devanditas 
funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual, e utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar no seu nivel escolar, 
sempre que sexan traballados na clase 
previamente 

 SLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e 
persevera no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras 
e frases. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas 
de tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que poidan existir. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos e 
de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

 SLEB5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da aula 
(pedir ou dar información, agradecer, 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Comp. clave 

nos costumes cotiáns entre os países onde se 
fala a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas: 

– Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais básicas propias da súa 
idade.  

– Descrición de calidades físicas e abstractas 
moi básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión 
moi básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así como 

desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) 
utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, 
propios do seu nivel escolar e traballados 
previamente. 

 CCEC 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Comp. clave 

os seus contrarios.  

– Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental do 
discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a:  

– Identificación persoal elemental; vivenda, 
fogar e contexto; actividades básicas da vida 
diaria; familia e amizades; traballo, tempo 
libre, lecer e deporte; vacacións; saúde máis 
básica e coidados físicos elementais; 
educación e estudo; compras básicas; 
alimentación e restauración; transporte, 
tempo meteorolóxico e tecnoloxías da 
información e da comunicación.  

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos 
moi básicos e moi habituais (saúdos, 
despedidas, preguntas por preferencias, 
expresións sinxelas de gustos), e léxico sobre 
temas relacionados con contidos moi sinxelos 
e predicibles doutras áreas do currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias 
de cada idioma. 

 

CONTIDOS  SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

• Expresión de relación lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); causa (comme); finalidade (afin de + Inf.); comparación (plus/moins que); 
consecuencia (donc); explicativas (parce que). 

• Relacións temporais (de... à, dans, il y a, en). 

• Exclamación (Oh làlà! On y va!Quel+nom!); locutions adverbiales (Tout à  fait! Bien sûr!) 

• Negación (negación nos tempos compostos). 

• Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). 

• Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: participes passés avec les accords); futuro (futu rproche). Introdución do condicional 
(fórmula de cortesía: j’aimerais). 



 
 

• Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, d’habitude); incoativo; terminativo (venir de + Inf.). 
• Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (être capable de); posibilldiade/probabilidade (peut-être); necesidade (avoir besoin de + 

infinitif, il faut); obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (avoir envie de); cortesía. 

• Expresión da existencia (presentativos); a entidade (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposicións adxectivais (qui/que)); a cualidade 
(posición dos adxectivos, facile/ difficile à.…); a posesión (adxectivos posesivos). 

• Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dúas cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un 
(tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, kilomètres...); o grao. 

• Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 
• Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir); división (au ... siècle, en (année)); indicacións de tempo (après- 

demain, avant- hier, tout de suite); duración (maintenant); anterioridade (l y a...que); posterioridade (plus tard); secuenciación (finalement); simultaneidade (au 
momento où, en mêmetemps); frecuencia (d’habitude, une/deux/... fois par...). 

• Expresión do modo. 
 

 

5. Secuenciación e temporalización dos contidos 
 
Unha das características esenciais da nosa programación é a flexibilidade, polo tanto a distribución do tempo que imos propoñer non é 
mais ca unha orientación. A avaliación continua permitiranos facer os cambios que sexan necesarios durante o curso. Todo vai a 
depender do ritmo dos nosos alumnos, podemos en todo momento decidir modificar o número de sesións previstas para cada unidade 
en función do progreso do noso alumnado. 
O alumnado de 3º ESO 2LEF ten duas horas semanais. 
 
Os alumnos deberán saber os contidos gramaticais e lexicais que aparecen no libro de texto de cada unidade didáctica dada en clase, ter 
una pronunciación correcta, saber utilizar expresións de uso frecuente, expresións idiomáticas, etc… e fórmulas básicas de interacción 
social (mostrar acordo e desacordo, pedir aclaracións, …). Tamén deben saber extraer informacións específicas a partir de textos 
auténticos e producir tanto mensaxes orais comprensibles como textos escritos sinxelos. 
Os obxectivos que se plantexan para este curso pretenden que o alumnado acade as seguintes capacidades: 

 Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas.  
 Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma comprensible, axeitada e con certo nivel de 

autonomía.  



 
 

 Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de extraer información xeral e 
específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal.  

 Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas empregando recursos axeitados de cohesión e coherencia. 
 Empregar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira en contextos 

reais de comunicación.  
 Empregar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información e a comunicación, 

para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  
 Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos.  
 Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, 

linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.  
 Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e uso da lingua estranxeira.  
 Recoñecer e exemplificar algúns datos culturais, históricos, xeográficos ou literarios dos países onde se fala a lingua estranxeira, 

demostrando interese e respecto por eles. 
 
Ademais dos marcados para o primeiro e segundo curso da ESO, o alumno debe ser capaz de manexar  os seguintes contidos de 
maneira satisfactoria tanto por escrito como de forma oral. 
 

5.1 PRIMEIRA AVALIACIÓN:  

UNITÉ 0-1 : SETEMBRO-OUTUBRO 
Obxectivos Didácticos 

• Saber expresar os gustos e preferencias. 
• Pedir e expresar unha opinión. 
• Comparar dous elementos. 
• Aprender o vocabulario relacionado coa literatura e a prensa escrita. 
• Distinguir e pronunciar a h aspirada. 
• Saber pronunciar o grupo de letras eu/oeu. 
• Distinguir cando utilizar C’est/Ce sont. 
• Identificar e empregar os adxetivos indefinidos: quelques, certaines, plusieurs, tout (e), tou(te)s. 
• Usar o comparativo de calidade. 



 
 

• Aprender o significado de certas expresións de tempo e emplealas adecuadamente: en, il y a, depuis, prochain(e), dernier(-ère), 
tout. 

• Formar o participio pasado dos verbos do terceiro grupo. 
• Conxugar a forma negativa do pasado composto. 
• Conxugar determinados verbos: dire, se souvenir, tenir. 
• Coñecer os diferentes xéneros literarios existentes e descubrir aqueles que preferen os estudantes franceses. 

 

UNITÉ 2: OUTUBRO-NOVEMBRO 
Obxectivos Didácticos 

• Solicitar e proporcionar información. 
• Saber informarse sobre horarios. 
• Saber dar un consello. 
• Comprender o contido e o formato dun anuncio. 
• Expresar a frecuencia. 
• Comparar as cantidades. 
• Aprender o vocabulario relacionado cos medios de transporte. 
• Aprender o vocabulario dos elementos presentes nun tren. 
• Pronunciar coa dicción adecuada as vogais nasais. 
• Distinguir e pronunciar as palabras que terminan en -er. 
• Identificar e utilizar os pronomes indefinidos: tout le monde, personne. 
• Saber expresar a frecuencia mediante os adverbios tous, toutes les… 
• Empregar o comparativo de cantidade. 
• Comprender e usar a expresión Il vaut mieux. 
• Saber formar o participio pasado co verbo avoir. 
• Conxugar verbos do tipo entendre, envoyer. 
• Coñecer as características dos distintos medios de transporte utilizados en Francia. 

 

Unité 1. Le cadeau d’anniversaire Unité 2. À la gare 

Communication 

• Exprimer ses goûts. 
• Demander et exprimer une opinion. 

Communication 

• Demander et donner des renseignements. 
• S’informer sur un horaire. 



 
 

• Comparer deux éléments. 
Lexique/Phonétique 

• Lire, quel plaisir! 
• La presse. 
• H aspiré. 
• Le groupe eu/œu. 
Grammaire 

• C’est/ Ce sont. 
• Les adjectifs indéfinis: quelques, certains/es, plusieurs, tout/e, 

tous/toutes. 
• Le comparatif de qualité. 
• Expressions de temps: en, il y a, depuis, prochain/e, dernier (-ère), 

tout. 
• Le participe passé des verbes du 3e groupe. 
• Le passé composé à la forme négative. 
• Quelques verbes: dire, se souvenir, tenir. 

• Donner un conseil. 
• Exprimer la fréquence. 
• Comparer des quantités. 
Lexique/Phonétique 

• Se déplacer. 
• Dans le train. 
• Les voyelles nasales (révision). 
• Les mots qui finissent en -er. 
Grammaire 

• Les pronoms indéfinis: tout le monde, personne.  
• Exprimer la fréquence: tous, toutes les… 
• Le comparatif de quantité. 
• Avant, après. Devant, derrière. 
• Il vaut mieux. 
• L’accord du participe passé avec avoir. 
• Quelques verbes: entendre, envoyer. 

 
5.2 SEGUNDA AVALIACIÓN: 
 
UNITÉ 3: DECEMBRO-XANEIRO 
Obxetivos Didácticos 

• Mostrar interés por algunha cousa. 
• Expresar arrepentimento, esperanza, protesta ou certeza. 
• Saber comparar accións. 
• Aprender o vocabulario relacionado cos elementos característicos da montaña e do mar. 
• Saber pronunciar a liaison. 
• Utilizar os pronomes en/y. 
• Empregar o comparativo de acción. 
• Conxugar o imperfecto de indicativo. 
• Identificar certos verbos pronominais: se promener, se réveiller. 
• Conxugar verbos do tipo courir, ouvrir. 



 
 

• Coñecer a forma de celebrar o Carnaval en distintas poblacións de Francia. 
 

UNITÉ 4: FEBREIRO-MARZO 
Obxetivos Didácticos 

• Saber expresar un obxetivo ou propósito. 
• Saber expresar un estado de sorpresa. 
• Expresar o acordo ou desacordo con algún tema. 
• Explicar a causa de algún suceso ou fenómeno. 
• Ser capaz de expor argumentos para convencer a outra persoa. 
• Establecer condicións. 
• Realizar unha hipótese dende o presente. 
• Aprender o vocabulario relacionado cos distintos xéneros musicais e os intrumentos utilizados neles. 
• Distinguir e pronunciar as consoantes finais. 
• Identificar os pronomes persoais complementos de obxeto directo e de obxeto indirecto. 
• Utilizar adecuadamente os pronomes despois de determinadas preposicións. 
• Expresar un obxetivo ou propósito mediante o uso de pour/afin de + infinitif. 
• Saber utilizar as exclamacións e as interxeccións. 
• Realizar unha hipótese en presente. 
• Conxugar o presente contínuo. 
• Conxugar verbos do tipo comprendre, suivre. 
• Coñecer o contido de varias leyendas e tradicións bretonas. 

 

Unité 3. Un séjour à la montagne Unité 4. Un concert à ne pas manquer ! 

Communication 

• Montrer de l’intérêt pour quelque chose. 
• Exprimer le regret. 
• Exprimer l’espoir. 
• Exprimer la certitude. 
• Comparer des actions. 
• Protester. 
Lexique/Phonétique 

Communication 

• Exprimer le but. 
• Exprimer la surprise. 
• Demander et exprimer l’accord et le désaccord. 
• Exprimer la cause. 
• Essayer de convaincre. 
• Poser des conditions. 
• Faire une hypothèse au présent. 



 
 

• À la montagne. 
• À la mer. 
• La liaison. 
Grammaire 

• Les pronoms personnels toniques et réfléchis (révision). 
• Les pronoms en et y. 
• Le comparatif d’action. 
• L’imparfait de l’indicatif. 
• Quelques verbes pronominaux: se promener, se réveiller. 
• Quelques verbes: courir, ouvrir. 
 

Lexique/Phonétique 

• La fête de la musique. 
• Les instruments de musique. 
• Les consonnes finales (révision). 
Grammaire 

• Les pronoms personnels COD et  COI. 
• Les pronoms après les prépositions (révision). 
• Exprimer le but: pour/afin de + infinitif. 
• Exclamations et interjections. 
• L’hypothèse au présent. 
• Le présent continu. 
• Quelques verbes: comprendre, suivre. 

 
5.3 TERCEIRA  AVALIACIÓN: 
 
UNITÉ 5: MARZO-ABRIL 
Obxetivos Didácticos 

• Saber falar sobre o contido dun periódico. 
• Ofrecer axuda a outra persoa e saber responder á proposta.  
• Saber explicar un relato pasado utilizando o pretérito imperfecto e o pasado composto. 
• Aprender o vocabulario relacionado coas partes constituyentes dunha noticia periodística.  
• Aprender o vocabulario dos oficios relacionados coa prensa. 
• Distinguir e pronunciar as vogais nasais. 
• Utilizar os comparativos. 
• Empregar os tempos conxugados en pasado adecuadamente. 
• Conxugar o pasado recente. 
• Saber empregar os verbos que expresen unha opinión. 
• Coñecer os verbos pronominais. 
• Coñecer os tipos de aloxamentos existentes en Francia para pasar as vacacións. 

 
 



 
 

UNITÉ 6: ABRIL-MAIO 
Obxetivos Didácticos 

• Saber informarse sobre a profesión de alguén. 
• Formular proxectos de futuro.  
• Reflexionar sobre os aspectos negativos e positivos de algunha cuestión.  
• Aprender o vocabulario relacionado cos aparatos informáticos e os teléfonos móviles. 
• Distinguir e pronunciar os diptongos. 
• Identificar e empregar os pronomes relativos.  
• Señalar a posición de tout dentro dunha frase negativa. 
• Expresar a durabilidade dunha acción. 
• Elaborar a forma pasiva das frases. 
• Conxugar o futuro simple. 
• Utilizar o verbo espérer.  
• Coñecer os distintos medios tecnolóxicos que permiten manter o contacto entre as persoas. 

 

Unité 5.  Projets de vacances Unité 6. En cours de français 

Communication 

• Parler d’un journal.  
• Proposer son aide à quelqu'un et répondre. 
• Raconter quelque chose à l’imparfait et au passé composé. 
Lexique/Phonétique 

• Le journal. 
• Les métiers de la presse. 
• Les voyelles nasales (révision). 
Grammaire 

• Les comparatifs (révision).  
• L’emploi des temps au passé. 
• Le passé récent. 
• Les verbes d’opinion. 
• Les verbes pronominaux. 
 

Communication 

• S’informer sur la profession de quelqu’un et répondre. 
• Faire des projets pour l’avenir. 
• Parler des côtés positifs et négatifs de quelque chose. 
Lexique/Phonétique 

• L’ordinateur. 
• Le (téléphone) portable. 
• Les diphtongues (révision). 
Grammaire 

• Les pronoms relatifs (révision). 
• La position de tout dans la phrase négative. 
• Exprimer la durée. 
• La forme passive. 
• Le futur simple. 
• La construction du verbe espérer. 



 
 

6. Elementos transversais 
 
Na nosa materia a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual así como as tecnoloxías da información e 
da comunicación son elementos que traballamos diariamente na aula. 
Ademáis, ao longo do curso tamén traballaremos cos seguintes temas transversais según a temática de cada unidade: 

• o emprendemento 

• a educación cívica e constitucional 

• a igualdade entre homes e mulleres 

• a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

• a igualdade de trato e a non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social (evitaranse os 
comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da 
identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual) 

• os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 
humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, 
a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia 

• a educación e a seguridade viaria: promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, 
para que  os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios das vías en calidade de peóns e condutores e para 
que respeten as normas e os sinais favorecendo así a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía 
con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

• o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual,  as situacións de risco derivadas da inadecuada 
utilización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

• o fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde. 
 

7. Metodoloxía didáctica, materiais e recursos didácticos. 
 
A metodoloxía empregada na materia de Segunda Lingua Extranxeira terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, 
favorecerá a capacidade de aprender por si mesmos e promoverá a aprendizaxe en equipo e a atención personalizada en función das 
necesidades de cadaquén. 



 
 

Será activa e participativa favorecendo o traballo individual e cooperativo do alumnado así como o logro dos obxectivos e das 
competencias correspondentes. Faranse  agrupamentos flexibles e permitirase a colocación en pequenos grupos ou por parellas co fin de 
motivar ó alumnado para que participe activamente na clase utilizando a lingua extranxeira estudada. Traballaremos a comprensión oral 
mediante a audición de diálogos cotidianos que nos servirán para familiarizarnos con expresións utilizadas habitualmente nunha 
conversa. Practicaremos a expresión oral en base á audición de diálogos para poder reproducir en grupo unha situación real. 
Aprenderemos o vocabulario básico correspondente a este curso e analizaremos varios aspectos da gramática francesa mediante 
exercicios de compleción e reescritura de frases. Traballarase a memorización comprensiva, a elaboración de textos escritos, simulacións 
orais, a lectura e comprensión de textos, a realización de exercicios prácticos, … 
Tamén se promoverá o uso das TICS na casa a través da Aula Virtual do Departamento e na aula mediante a realización de tarefas e 
traballos por proxectos. Intentaremos dar un enfoque metodolóxico o suficientemente amplo e adaptado ás circunstancias específicas de 
cada clase, facendo uso da competencia dixital cas novas tecnoloxías, como vídeos, ordenador , canon,  etc. . .  
Utilizamos un método cunha versión dixital de xeito que o alumno/a, de forma autónoma, poderá  repasar ou reforzar os coñecementos 
que vaia adquirindo en cada unidade ,  mellorar a súa comprensión oral cos textos, diálogos e vídeos incluídos no mesmo e practicar a 
expresión oral. Con iso tamén se pretende que teña a posibilidade de estar en contacto coa lingua francesa en calquera momento e que 
non se vexa limitado ás horas escolares para a súa aprendizaxe. Debemos capacitar aos alumnos para que poidan comunicarse a nivel 
básico. 
É moi importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do 
alumnado e procurar o traballo en equipo do profesorado co fin de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, 
garantindo a coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo. 
 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: libro de texto e caderniño de exercicios (Tous ensemble 3, ed. Vicens Vives), edición dixital do libro 
de texto, diccionarios, material audiovisual (CD, páxinas da Internet, películas en DVD, …), lecturas (pequenos textos, sucesos, cómics, …) 
axeitados ó nivel do alumnado. 
 

8. Procedemento para a avaliación 
 

8.1  Avaliación inicial 
 
Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu 
proceso de aprendizaxe, o profesor repasará os contidos do curso anterior coa unidade 0 do libro de texto e do caderniño de exercicios. 



 
 

Logo realizará unha avaliación inicial mediante unha proba escrita, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos 
do alumnado na materia e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Os resultados obtidos nesta proba non afectarán as 
calificacións sendo de carácter meramente informativo para o profesorado. Soamente contarán para coñecer o nivel dos alumnos e 
modificar a programación adaptandoa ó nivel do grupo se fora necesario.   
 

8.2  Avaliación continua e instrumentos de avaliación 
 
Para evaluar ó alumno utilizaremos unha serie de procedementos que nos axuden a detectar canto antes os problemas de aprendizaxe 
que poidan xurdir e así poder remedialos como a observación directa na clase do seu traballo, o grado de participación e interés, a 
corrección oral ou no encerado das diversas actividades que se planteen no día a día, os traballos sobre os temas de cultura e civilización 
e as probas escritas que se farán unha vez por trimestre. A valoración da aprendizaxe levarase a cabo de forma permanente. O profesor 
irá anotando no seu caderno todolos datos obtidos a través dos distintos procedementos. 
Valorarase a participación activa na clase, a atención sistemática na aula e a expresión oral e escrita, a toma de notas no caderno dos 
contidos que se vaian traballando na aula e a realización das tarefas individuais encomendadas, a orden e corrección das libretas e do 
caderniño de exercicios, o feito de comunicarse en Francés tanto como sexa posible e participar en conversas usando unha linguaxe de 
dificultade crecente, o interese por correxir públicamente as producións propias ou as dos demais, o traballo persoal en actividades 
propostas para a súa elaboración durante as sesións lectivas e tamén na casa. 
 
Tamén se terán moi en conta as seguintes actitudes: 

 Valora-la importancia de comunicarse na lingua estranxeira tanto nas interaccións na clase como fóra dela, participar activamente 
e con vontade nas actividades da aula, mostrar curiosidade e interese por coñecer aspectos da cultura dos países onde se fala a 
lingua estranxeira respetando os seus falantes e as diferentes manifestacións culturais de cada país. 

 Valora-la propia capacidade para aprender unha lingua estranxeira e a súa importancia como medio de comunicación 
internacional. 

 Respectar ó profesor e ós compañeiros, ter un bo comportamento así como cumprir as normas de convivencia do centro. 
 
 
 
 
 



 
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

AVALIACIÓN  Continua Nº DE EXAMES POR AVALIACIÓN       2 

EXAME DE RECUPERACIÓNS SI  NON   NON 

 
 
 
NOTA (%) 

EXAME      100% Actividades na aula  Actitude    

 

OUTROS 
CRITERIOS 
 

      Todas as notas de clase, tanto de traballos orais como escritos, a participación activa e a atención na aula, o 
traballo na clase e as tarefas entregadas ó profesor así como ter unha actitude positiva de cara á materia contarán 
positivamente na nota. A nota final, de non ser un número enteiro, poderá ser redondeada á alza ou á baixa 
dependendo do comportamento e a participación do alumno ao longo do curso. No caso de non realizar as tarefas  
ou ter unha actitude negativa non se terán en conta e farase o redondeo á baixa.  
    Faranse dous exames por trimestre: 

• un exame de gramática, vocabulario e expresión escrita cada dous temas en cada avaliación (70% da nota) 

• un exame de comprensión escrita e oral, expresión escrita e/ou expresión oral (30% da nota) 
    Só se fará media das dúas partes cando en cada unha delas o alumno acade como mínimo un 3,5 ou o supere  e  
poderá obter unha cualificación positiva cando a media das duas partes sexa igual ou superior a 5 sobre 10. 
Excepcionalmente, sí se poderá facer media no caso do alumnado que por circunstancias persoais graves e 
habéndose esforzado e traballado, non houbese acadado a nota mínima esixida. 
Se un alumno é descuberto copiando suspenderá a avaliación e daráselle a oportunidade de aprobala facéndolle un 
exame de recuperación no seguinte trimestre. En caso de que suceda na 3ª avaliación, terá que realizar outra proba 
examinándose de toda a materia.  

NOTA FINAL XUÑO 
 

Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con actividades 
similares ás realizadas na aula. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de recuperación nin se fará media das tres 
avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha cualificación 
igual ou superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 
Alumnos con perda do dereito de avaliación continua:      
Se un alumno fora sancionado coa perda do dereito de avaliación continua, terá que realizar unha proba a finales de curso onde se 
examinará de todolos contidos dados en clase. Esta proba valorarase sobre 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco puntos 
para superala. A cualificación final será a nota obtida nesa proba.  

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

Non haberá exames de recuperación durante o curso, xa que é avaliación continua. O alumno que suspenda a primeira ou a segunda 
avaliación poderá recuperalas aprobando a seguinte. 



 
 

AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 
XUÑO 

En caso de que o alumno suspenda a materia no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase dos contidos 
mínimos esixibles da materia.  O exame desta convocatoria versará sobre os temas explicados na aula e presentará unha estructura 
similar a das probas realizadas ao longo do curso. 

AVALIACION PENDENTES Os alumnos e alumnas que sigan cursando o francés en 3º da ESO e teñan a materia pendente de 2º da ESO poderán aprobala optando 
por: 

• aprobar a 1ª avaliación de 3º cun 5 ou máis. A nota obtida neste caso será a de aprobado. 

• presentarse á proba final do mes de maio, que deberán realizar obrigatoriamente os alumnos que non superen a materia por a 
vía anterior. Terá lugar a finais de dito mes e versará sobre todos os contidos mínimos da materia de Francés de 1º e 2º da ESO. 
Esta proba final extraordinaria realizarase de acordo co calendario que o centro estableza para maio. 

O xefe de departamento estará a disposición do alumno, previo aviso, nos recreos para consultarlle as dúbidas que teña. Tamén as 
poderá consultar coa profesora que lle dé clases en 3º se ten o Francés de 2º suspenso.  
Será responsable de levar o traballo ó día e solicitar a axuda do profesorado cando a precise. 
 
Os alumnos e alumnas que non sigan cursando o francés en 3º da ESO e teñan a materia pendente de 1º da ESO e/ou 2º da ESO 
deberán presentarse ó exame final de pendentes do mes de maio. Examinaranse dos contidos mínimos esixibles da materia que teñan 

pendente. Poden consultar estes contidos na programación do Departamento ou preguntando ó xefe de departamento que estará a 
disposición do alumno, previo aviso, nos recreos para consultarlle as dúbidas que teña. 
Material didáctico de consulta: libro de texto “Tous ensemble 1/2”, ed. Vicens Vives 

 

8.3  Adaptación da metodoloxía e da avaliación para a docencia non presencial ou semi presencial se se dera o caso 
 
Sempre que a situación actual debido á pandemia polo Covid 19 o permita ou a Consellería de educación dicte outras normas, as clases e 
os exames faranse presencialmente. De non ser o caso aplicaríamos os seguintes criterios: 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A valoración do aprendizaxe seguirase levando a cabo de forma permanente a pesar de non ser presencial.  Nas clases non 
presenciais o alumno terá que realizar e entregar por correo electrónico as actividades, os exercicios e traballos postos polo 
departamento na aula virtual. Estudará, practicará e repasará contidos mediante fichas gramaticais, audios, vídeos, libro de texto 
e caderniño de exercicios. Colgaranse as correccións dos exercicios semanalmente e o alumno deberá correxir os seus fallos e 
reenviarlle a corrección feita ó profesor. Todos estes contidos e tarefas coas instrucións pertinentes serán colgados na aula virtual 



 
 

do departamento de francés. 
O profesor irá anotando tódolos datos obtidos dos alumnos (tarefas, probas, dúbidas plantexadas nas correccións, informes de 

actividade e de participación na Aula Virtual,…) a través dos distintos medios que ten o seu alcance. 
Valorarase a realización das tarefas individuais encomendadas a través da aula virtual, o interese por corrixir os fallos nas 
producións propias e o traballo e esforzo persoal nas actividades propostas para a súa elaboración na casa. 
Se a docencia fose semi presencial, aproveitaríanse as horas de clase presenciais para explicar a teoría, aclarar dúbidas e practicar 
oralmente a lingua e a lectura de diálogos, textos, .... As horas de clase non presenciais dedicaríanse á realización de tarefas para 
practicar os contidos dados na aula. 

Instrumentos: 
Teranse en conta o traballo individual, o interés e o esforzo demostrado polo alumno así como os traballos e as tarefas realizadas  
e enviadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos de entrega postos polo profesor. 
Cualificación trimestral: 

• un exame de gramática, vocabulario, expresión escrita e comprensión escrita cada dous temas en cada avaliación : 80% da nota. Esta 
proba realizarase telemáticamente a través da aula virtual nun horario establecido e deberá ser entregada correctamente 
seguindo as instrucións por correo electrónico ó profesor no prazo indicado. Se o alumno non fai a entrega da proba nese 
prazo sin causa xustificada estará suspenso. Se a situación sanitaria o permite faríase presencialmente. 

• todalas tarefas subidas á aula virtual realizadas e entregadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos de 
entrega postos polo profesor: 20% da nota. Para poder valorar as tarefas, o alumno deberá ter feitas e entregadas o 100% 
de todas elas (de non ser o caso non se lle sumará nada á nota acadada no exame). 

• se o alumno non puidese conectarse á aula virtual, a correcta realización destas actividades e tarefas de participación online 
propostos pola profesora que o alumno lle faga chegar para a súa corrección polo medio do que se dispoña sumará ata un 10% de 
incremento para o cálculo da nota final.  

Cualificación final 

Cualificación final de curso  
Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con actividades 
similares ás practicadas a través da aula virtual. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de recuperación nin se fará media 
das tres avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha cualificación igual ou 
superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 

Proba extraordinaria  
No caso de que alumno suspenda a materia no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase da materia dada 
durante o curso.  O exame da convocatoria extraordinaria versará sobre os temas explicados e presentará unha estrutura similar a das probas 



 
 

 

8.4  Contidos mínimos esixibles para superar a materia 
 
Ademais dos marcados para o primeiro e segundo curso da ESO, o alumno debe ser capaz de manexar  os seguintes contidos de maneira 
satisfactoria tanto por escrito como de forma oral. 
Communication 

• Exprimer ses goûts. 
• Demander et exprimer une opinion. 
• Comparer deux éléments. 
• S’informer sur la profession de quelqu’un et répondre. 
• Faire des projets pour l’avenir. 
• Parler des côtés positifs et négatifs de quelque chose. 
• Demander et donner des renseignements. 
• Exprimer la fréquence. 
• Montrer de l’intérêt pour quelque chose. 
• Exprimer le regret, l’espoir, la certitude. 
• Protester. 
• Exprimer le but. 
• Exprimer la surprise. 
• Demander et exprimer l’accord et le désaccord. 
• Exprimer la cause. 
• Faire une hypothèse au présent. 
• Raconter quelque chose à l’imparfait et au passé composé. 
Lexique 

• Lire, quel plaisir! 
• La presse. 

de xuño realizadas ao longo do curso. 
O exame será cualificado sobre dez puntos. A cualificación mínima que deberá obter o alumno para aprobar será un CINCO. 
Se a situación o permite farase o exame presencial do contrario farase telemáticamente ou seguindo as instrucións que estableza a 
Consellería de Educación.  



 
 

• Se déplacer. 
• Dans le train. 
• À la montagne. 
• À la mer. 
• La fête de la musique. 
• Les instruments de musique. 
• Le journal. 
• Les métiers de la presse. 
• L’ordinateur et le (téléphone) portable. 
Grammaire 

• C’est/ Ce sont. 
• Les adjectifs indéfinis: quelques, certains/es, plusieurs, tout/e, touts/es. 
• Le comparatif de qualité. 
• Expressions de temps: en, il y a, depuis, prochain/e, dernier (-ère), tout. 
• Le participe passé des verbes du 3e groupe. 
• Le passé composé à la forme négative. 
• Les verbes: dire, se souvenir, entendre, envoyer, courir, ouvrir, comprendre. 
• Quelques verbes pronominaux: se promener, se réveiller. 
• Les pronoms indéfinis: tout le monde, personne.  
• Exprimer la fréquence: tous, toutes les… 
• Le comparatif de quantité. 
• Avant, après. Devant, derrière. 
• Il vaut mieux. 
• L’accord du participe passé avec avoir. 
• Les pronoms en et y. 
• Le comparatif d’action. 
• L’imparfait de l’indicatif. 
• Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD).  
• Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI). 
• Exprimer le but: pour/afin de + infinitif. 



 
 

• L’hypothèse au présent. 
• Le présent continu. 
• L’emploi des temps au passé. 
• Le passé récent. 
• La forme passive. 
• Le futur simple. 
Phonétique 

• H aspiré. 
• Le groupe eu/œu. 
• Les voyelles nasales (révision). 
• Les mots qui finissent en -er. 
• La liaison. 
 

8.5 Medidas de atención á diversidade 
 
Durante este curso ningún alumno/a precisa unha atención especial, nin ten problemas de integración no grupo. De todas formas 
efectuarase un seguemento global da aprendizaxe dos/as alumnos/as para detectar dificultades e necesidades especiais e recorrer aos 
apoios ou actividades adecuadas. 
 

9. Actividades complementarias e extraescolares 
 
Durante este curso  non temos pensado realizar ningunha actividade extraescolar. 
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1. Introdución 
 
As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na 
vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento 
doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler ou escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o 
mundo; como medio das relacións interpersoais e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é 
un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social 
e tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas 
cidadás, e o intercambio de ideas. Por iso é importante tomar conciencia do valor da lingua estranxeira como vehículo de comunicación 
internacional e  apreciar a súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual. 
 

2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

A aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira: Francés na etapa da ESO debe contribuír á adquisición, por parte dos alumnos e alumnas, das 
competencias clave. Por orden de importancia na Segunda Lingua Estranxeira Francés esas competencias son: 

1) Comunicación lingüística  

A ensinanza do Francés como lingua estranxeira  sustentase en catro capacidades a desarrollar no alumnado: comprensión e expresión 
escritas, comprensión e expresión orais.  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira reforza o coñecemento da lingua materna, xa que nos leva á reflexión e á comparación. A aprendizaxe 
do francés mellora a competencia comunicativa, en xeral, xa que contribúe ó desenvolvemento da expresión tanto oral como escrita. 

2) Competencias sociais e cívicas  

Unha lingua é o vehículo dunha cultura e transmite o ser e o sentir dos seus falantes. O coñecemento dunha lingua estranxeira permítenos 
coñecer unha nova sociedade coas súas costumes e peculiaridades. O respecto e a aceptación da diferenza como algo enriquecedor fomenta 
a tolerancia e o espírito aperturista. O achegamento a unha nova cultura forma cidadáns máis libres e críticos. 

 

 



 
 

3) Aprender a aprender 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira fai que se desenvolva a reflexión sobre o propio proceso, identificando as estratexias e os recursos 
máis eficaces para o aprendiz. Facilita a capacidade de interpretar a realidade e de expresala, o que fai que se vaian integrando os 
coñecementos, se formulen hipóteses e se seleccionen aqueles mecanismo que lle van a permitir expresar os seus sentimentos. Foméntase a 
reflexión. Cando se é consciente do proceso de aprendizaxe este estrutúrase e tómase conciencia das capacidades que forman parte deste 
proceso. 

4) Conciencia e expresións culturais.  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira está inmersa en todo tipo de manifestacións culturais. A lingua é o vehículo da cultura e a través do seu 
estudo abórdanse as manifestacións artísticas da francofonía, a realización de producións creativas xa sexan orais ou escritas implican unha 
apreciación da beleza. 

5) Competencia dixital.  
Actualmente a información chega en tempo real e as comunicacións son cada vez máis estreitas nun mundo sen distancias. A aprendizaxe do 
francés permite obter toda a información que necesitemos nesta lingua. É importante a toma de conciencia sobre a utilidade da lingua para o 
coñecemento e a comunicación persoal que se produce, grazas ás novas tecnoloxías, nun tempo inmediato. Vivimos nun mundo cada vez máis 
globalizado e a aprendizaxe dunha lingua estranxeira abre pontes entre os países que falan esa lingua o que vai creando unha cohesión global 
que supera as fronteiras. Esta cohesión só se pode levar a cabo a través de soportes dixitais. 

6) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
Cando se aprende unha lingua estranxeira desenvólvense mecanismos que fomentan a iniciativa. O alumno xestiona o proceso da súa 
aprendizaxe e debe tomar as decisións pertinentes para planificala e organizala para que sexa eficaz tanto na aula como nas situacións da vida 
real que se lle poidan expor ao alumnado. A aprendizaxe dunha Lingua estranxeira é xa un reto en si mesmo, que levará ao alumnado a 
desenvolverse en escenarios múltiples asumindo os posibles riscos da comunicación. Na nosa comunidade o francés é unha porta aberta a un 
mundo de oportunidades que por proximidade ofrece Francia e este currículo pretende que o emprendemento sexa unha actitude vital e 
persoal. 

7) Competencia matemática  
O estudo dunha lingua estranxeira expón moitas situacións nas que se deben elaborar hipóteses e seleccionar do repertorio adquirido. Cando 
se coñece unha lingua con maior profundidade utilízanse construcións sintácticas máis complexas, para razoar de maneira máis profunda. 
Cando se estuda unha lingua estranxeira as estruturas apréndense de maneira razoada e este exercicio desenvolve a competencia lóxico-
matemática que é a mesma que se utiliza na resolución de problemas matemáticos. 



 
 

A aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira: Francés no cuarto Curso da ESO centrarase no desenrolo dos seguintes obxetivos 
competenciais para cada unha das competencias: 

1. Comunicación lingüística 

– Completar, enriquecer e encher de novos matices expresivos a capacidade comunicativa. 

– Desarrollar a habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, utilizando a linguaxe apropiada a cada situación. 

– Asimilar vocabulario básico propio da vida cotiá e aproximarse ó vocabulario empregado en diferentes ámbitos de coñecemento 
relacionados coas ciencias naturais e sociais. 

– Familiarizarse coas particularidades fonéticas, gramaticais e ortográficas da lingua francesa. 

– Redactar cartas e correos electrónicos como forma de comunicación e expresión persoal. 

– Asumir a importancia da ortografía e da sintaxe como bases da comunicación lingüística. 

– Comparar a estrutura e as características da lingua francesa coas da lingua do alumnado. 

– Contestar preguntas sobre un texto, oral ou escrito, que se traballou previamente. 

– Observar ilustracións e detectar a información que nos transmiten. 

– Recoñecer a estrutura dun diálogo e a alternancia entre preguntas e respostas que se produce no mesmo. 

2.  Competencias sociais e cívicas 

– Coñecer frases e expresións que se poden utilizar en distintas situacións da nosa vida cotiá e nas nosas relacións persoais cos demais. 

– Coñecer as institucións europeas. 

– Coñecer fórmulas e recursos habituais nas conversacións telefónicas. 

– Identificar distintos rexistros da lingua e coñecer palabras da lingua familiar. 

– Desarrollar o respeto, o interese e a comunicación con falantes de outras linguas. 

– Expresar as ideas propias e escoitar as dos demais, aprendendo de e con eles. 

– Identificar o diálogo como instrumento privilexiado de relación cos demais. 

– Expresarse de forma asertiva e mostrar una actitude favorable o diálogo e o traballo cooperativo. 

3. Aprender a aprender 

– Utilizar a linguaxe como ferramenta de aprendizaxe por excelencia. 

– Ler un texto e descubrir a información que nos aporta contestando preguntas sobre o mesmo. 



 
 

– Interpretar e representar a realidade construíndo coñecementos e formulando hipóteses e opinións. 

– Repasar o contido dunha audición por medio da resposta a preguntas sobre a mesma. 

– Repetir os sons que escoitamos procurando reproducilos con fidelidade. 

– Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe. 

– Desarrollar o gusto por a aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

– Expresar e analizar sentimentos e emocións. 

– Adquirir os instrumentos para seguir aprendendo a lingua estranxeira ao longo da vida. 

– Interpretar fichas gramaticais que nos presentan aspectos importantes do funcionamento da lingua. 

4. Conciencia e expresións culturais 

– Facilitar a expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas. 

– Coñecer a historia do cine e festivais cinematográficos que teñen lugar en Francia. 

– Coñecer as paisaxes, as costumes e a cultura de rexións francesas. 

– Coñecer aspectos significativos da gastronomía francesa. 

– Recoñecer algunhas personaxes representativas da historia recente e pasada de Francia. 

5. Competencia dixital 

– Empregar as TIC na lectura e na produción de textos prestando especial atención á redacción de correos electrónicos. 

– Acceder á información que se pode encontrar nunha lingua distinta á nosa. 

– Escoitar gravacións e descubrir a información que nos transmiten.  

– Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, audiovisuais, etc. 

– Adquirir habilidades para a reutilización da información na produción de textos orais e escritos propios. 

– Contrastar a información obtida e desarrollar un pensamento crítico e creativo.  

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

– Manexar recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e negociación. 

– Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das actividades propostas.  

– Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.  



 
 

– Reflexionar sobre experiencias persoais e expresalas lingüisticamente. 

– Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender e realizar autoevaluacións do propio 
traballo.  

7. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Utilizar mecanismos adecuados para expresar operacións matemáticas. 

– Analizar, comprender e transmitir información relativa a diferentes ámbitos das ciencias naturais e sociais. 

– Desarrollar actitudes de interese por o coñecemento de diferentes materias e ciencias a través da lectura de textos en lingua francesa. 
– Coñecer o alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empregado en lingüística e identificar as súas correspondencias co 

alfabeto francés. 
– Valorar a lingua francesa como un instrumento de transmisión de coñecementos e de aprendizaxe. 

– Representar o mundo nos seus diferentes ámbitos por medio da linguaxe. 
 

3. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización 
eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 
razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 



 
 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 
cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 
 



 
 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na 
súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como 
medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 

4. Vinculación entre obxectivos, contidos, criterios de avaliación, competencias clave, estándares de aprendizaxe e grao 
mínimo de consecución de cada un. 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp. clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido 
xeral, información esencial e puntos 
principais). 

– Formulación de hipóteses sobre o contido e 
o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir do coñecemento 
doutras linguas, e de elementos non 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto.  

 B1.2. Identificar a información esencial, os 
puntos principais e os detalles máis relevantes 
en textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos 
e articulados a velocidade lenta ou media, nun 
rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre asuntos cotiáns en situacións 
habituais ou sobre temas xerais ou do propio 
campo de interese nos ámbitos persoal, público 
e educativo, sempre que as condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito.  

 B1.3. Comprender o esencial en situacións que 

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera 
no seu proceso de comprensión, axustándoo 
ás necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, 
de ser o caso: facendo anticipacións do que 
segue (palabra, frase, resposta, etc.) e 
inferindo o que non se comprende e o que 
non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias doutras 
linguas. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB1.2. Capta os puntos principais e os 
detalles salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, por 
megafonía, ou nun contestador automático), 
sempre que as condicións acústicas sexan 
boas e o son non estea distorsionado.  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp. clave 

lingüísticos (imaxes, música, etc.). 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou 
vaga nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da comprensión 
oral, reescoitando o texto gravado ou 
solicitando repetición do dito.  

impliquen a solicitude de información xeral 
(datos persoais básicos, lugares, horarios, datas, 
prezos, cantidades e actividades cotiás, etc.), 
sempre que se fale con lentitude e con 
claridade.  

 B1.4. Comprender o esencial en conversas 
sinxelas, básicas e breves sobre descricións, 
narracións, puntos de vista e opinións relativos 
a temas frecuentes e de necesidade inmediata 
relativas ao ámbito persoal, sempre que se fale 
con lentitude, articulando de forma clara e 
comprensible, e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido xeral e información 
moi relevante e sinxela de presentacións 
sinxelas e ben estruturadas sobre temas 
familiares e predicibles, previamente 
traballados, e de programas de televisión tales 
como boletíns meteorolóxicos ou informativos, 
sempre que as imaxes porten gran parte da 
mensaxe. 

 SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal 
ou nunha entrevista na que participa (por 
exemplo, nun centro docente), preguntas 
sobre asuntos persoais ou educativos (datos 
persoais, intereses, preferencias e gustos 
persoais e educativos, coñecemento ou 
descoñecemento, etc.), así como comentarios 
sinxelos e predicibles relacionados con estes, 
sempre que poida pedir que se lle repita, 
aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB1.4. Entende información relevante do 
que se lle di en transaccións e xestións cotiás 
e estruturadas (por exemplo, en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de 
lecer ou centros docentes), sempre que se 
fale amodo e con claridade.  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, 
narracións, puntos de vista e opinións 
formulados de xeito simple sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou 
reformular o dito.  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB1.6. Identifica a información esencial de 
programas de televisión e presentacións 
sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos 
cotiáns ou do seu interese familiares e 
predicibles articulados con lentitude e 
claridade (por exemplo, noticias, documentais 
ou entrevistas), cando as imaxes portan gran 
parte da mensaxe. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp. clave 

 Bloque 2. Produción de textos orais   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificar o contexto, o destinatario e a 
finalidade da produción ou da 
interacción. 

– Adecuar o texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

– Execución: 

– Concibir a mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura básica.  

– Activar os coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

– Expresar a mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto memorizados e traballados 
en clase previamente.  

– Reaxustar a tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as 
persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe.  

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura 
simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe 
a patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso 
de elementos léxicos aproximados, se non se 
dispón doutros máis precisos. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre transaccións e xestións cotiás 
moi habituais, usando un repertorio básico de 
palabras e frases simples memorizadas, e 
facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se lle repita ou 
repetir o dito.  

 B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 
tanto en conversa cara a cara como por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe 
sinxela. 

 B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información 
sobre temas de importancia na vida cotiá e 
asuntos coñecidos ou de interese persoal, 
educativo ou ocupacional, e xustificar 
brevemente os motivos de determinadas 
accións e plans, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes 
as pausas e a reformulación para organizar o 
discurso e seleccionar expresións e estruturas, e 

 SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 
seguindo un esquema lineal e estruturado, 
sobre aspectos concretos de temas do seu 
interese ou relacionados cos seus estudos, e 
responde a preguntas previsibles breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB2.2. Participa en conversas informais 
breves e sinxelas, cara a cara ou por teléfono, 
ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social básico, intercambia 
información e expresa de xeito sinxelo 
opinións e puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos 
que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta, facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora necesite que 
se repita ou repetir o dito.  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección 
en xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte, as 
compras e o lecer (horarios, datas, prezos, 
actividades, etc.), seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se repita ou repetir 
o dito. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB2.4. Desenvólvese de xeito simple pero 
suficiente nunha conversa formal, nunha 
reunión ou nunha entrevista (por exemplo, 
para realizar un curso de verán), achegando 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp. clave 

- Modificar palabras de significado 
parecido.  

- Definir ou parafrasear un termo ou 
expresión.  

- Usar a lingua materna ou 
"estranxeirizar" palabras da lingua 
meta.  

- Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

- Sinalar obxectos, usar deícticos ou 
realizar accións que aclaran o 
significado.  

- Usar linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou corporal).  

- Usar elementos cuasiléxicos (hum, 
puah…) de valor comunicativo. 

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a 
e cara ás demais persoas para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos básicos de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación. 

a persoa interlocutora teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito. 

información relevante, expresando de xeito 
sinxelo as súas ideas sobre temas habituais, 
dando a súa opinión sobre problemas 
prácticos cando se lle pregunta directamente, 
e reaccionando de forma simple ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se 
lle repitan os puntos clave, se o necesita. 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

 a 

 c 

 d 

 e 

 i 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema, a partir da 
información superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás 
imaxes, títulos e outras informacións visuais, e 
aos coñecementos previos sobre o tema ou a 
situación de comunicación, e aos transferidos 
desde as linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non 
coñecidas. 

 SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns 
detalles importantes de textos xornalísticos 
breves, en calquera soporte e sobre temas 
xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se 
os números, os nomes, as ilustracións e os 
títulos constitúen grande parte da mensaxe.  

 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Comp. clave 

demandado pola tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información esencial e 
puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e 
experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B3.2. Soletreo e asociación de grafía, 
pronuncia e significado a partir de modelos 
escritos e expresións orais coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas 
sinxelas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, e con apoio visual. 

 B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos descritivos ou narrativos 
breves, sinxelos e ben estruturados, relativos a 
experiencias e a coñecementos propios da súa 
idade e do seu nivel escolar.  

 B3.4. Identificar a información esencial, os 
puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves e ben estruturados, 
escritos nun rexistro formal ou neutro, que 
traten de asuntos cotiáns, de temas de interese 
ou relevantes para os propios estudos e as 
ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas 
e un léxico de uso común. 

 SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, 
instrucións xerais breves e sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos de uso 
cotián, así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de 
seguridade básicas. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal 
sinxela, en calquera formato, na que se fala 
de si mesmo/a; se describen persoas, 
obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos presentes, pasados e 
futuros, e se expresan de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos e opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese.  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB3.4. Entende o esencial de 
correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (por exemplo, sobre 
unha bolsa para realizar un curso de idiomas).  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB3.5. Entende información específica 
esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente 
estruturados sobre temas relativos a asuntos 
do seu interese, sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

 

 

 

 

 

 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Bloque 4: Produción de textos escritos   

 a 

 c 

 d 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas, co 
fin de realizar eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe sobre o tema, o 
que se pode ou se quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha gramática, obtención 
de axuda, etc.).  

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, 
para elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo 
textos modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos 
curtos abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o seu 
significado ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(facer concesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos 

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 
textos (elección da persoa destinataria, 
finalidade do escrito, planificación, redacción do 
borrador, revisión do texto e versión final), a 
partir de modelos ben estruturados e 
traballados previamente. 

 B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación.  

 B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 
información, instrucións e indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás ou 
do seu interese. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, actuando como mediación 
lingüística, de ser o caso (adecuado ao seu nivel 
escolar), e amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do texto. 

 B4.5. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas cotiáns ou do 
propio interese, nun rexistro formal ou neutro, 
utilizando adecuadamente os recursos básicos 
de cohesión, as convencións ortográficas 
básicas e os signos de puntuación máis comúns, 
cun control razoable de expresións e estruturas 
sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal 
breve na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con amigos/as 
noutros países); se intercambia información; 
se describe en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan ofrecementos e 
suxestións (por exemplo, cancelación, 
confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans) e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa á súa 
formación, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para subscribirse a 
unha publicación dixital).  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en 
diferentes soportes, nos que fai comentarios 
moi breves ou dá instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese, respectando as 
convencións e as normas de cortesía máis 
importantes. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a institucións públicas 
ou privadas ou entidades comerciais, 
fundamentalmente para solicitar información, 
respectando as convencións formais e as 
normas de cortesía básicas deste tipo de 
textos, cunha presentación limpa e ordenada. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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(utilizar frases feitas e locucións, do tipo 
"agora volvo", "botar unha man", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e 
aos signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da letra, etc.) 

– Reescritura definitiva. 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe   

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos: 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos máis básicos.  

– Acento fónico dos elementos léxicos illados 
e na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da 
oración: coma, punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de convencións 
sociais básicas e normas de cortesía propias 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso máis común, 
recoñecendo os seus significados evidentes, e 
pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible 
con razoable comprensibilidade, malia o acento 
estranxeiro moi evidente ou erros de pronuncia 
que non interrompan a comunicación, e que as 
persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións de cando en vez. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas básicas, tipográficas e de 
puntuación, así como abreviaturas e símbolos 
de uso común, e os seus significados asociados, 
con corrección suficiente para o seu nivel 
escolar. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción 
de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de 
traballo, actividades de lecer, incluídas 

 SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con 
eficacia comunicativa patróns básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos e 
de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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da súa idade e de rexistros informal e 
estándar, e da linguaxe non verbal 
elemental na cultura estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións 
de vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais (familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, 
lugares máis habituais, etc.; e a costumes, 
valores e actitudes moi básicos e máis 
evidentes sobre aspectos propios da súa 
idade nos países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 
nos costumes cotiáns entre os países onde 
se fala a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

manifestacións artísticas como a música ou o 
cine), condicións de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, no 
traballo, no centro docente, nas institucións, 
etc.), e convencións sociais (costumes e 
tradicións), respectando as normas de cortesía 
e máis básicas nos contextos respectivos. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases que descoñece a 
partir das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece.  

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos de devanditas 
funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual, así como os seus significados 
asociados (por exemplo, utilizar unha estrutura 
interrogativa para facer unha suxestión); utilizar 
un repertorio léxico suficiente para comunicar 
no seu nivel escolar, e empregar para 
comunicarse mecanismos sinxelos bastante 
axustados ao contexto e á intención 
comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe 
persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores discursivos moi 
frecuentes), sempre que sexan traballados na 
clase previamente. 

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

 SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente 
as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar e 
traballados previamente.  

Nivel1:Non alcanzado 
Nivel 2:Básico 
Nivel 3:Medio 

Nivel 4:Avanzado 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais básicas propias da súa 
idade.  

– Descrición de calidades físicas e abstractas 
moi básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos e descrición 
de estados e situacións presentes, e 
expresión moi básica de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.  

– Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental 
do discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: 

– Identificación persoal elemental; vivenda, 
fogar e contexto; actividades básicas da 
vida diaria; familia e amizades; traballo, 
tempo libre, lecer e deporte; vacacións; 
saúde máis básica e coidados físicos 
elementais; educación e estudo; compras 
básicas; alimentación e restauración; 
transporte, tempo meteorolóxico e 
tecnoloxías da información e da 
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comunicación.  

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos 
moi básicos e moi habituais (saúdos, 
despedidas, preguntas por preferencias, 
expresión sinxelas de gustos) e léxico sobre 
temas relacionados con contidos moi 
sinxelos e predicibles doutras áreas do 
currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias 
de cada idioma. 

 

CONTIDOS  SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non seulement…mais aussi); disxunción (ou bien); oposición/concesión (cependant); causa (car); 
finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que; (ex: Il n’est pas aussi intelligent que toi); 
consecuencia (alors, donc); explicativas (ainsi, car). 

• Relacións temporais (puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.). 

• Exclamación (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles, C’est parti!). 

• Negación (ne…jamais, ne… rien, ne… personne, ne…plus). 

• Interrogación (Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle, quels, quelles, pronomes interrogativos (ex. lequel, laquelle, etc.), Ah bon? Moi non, Moi non 
plus). 

• Expresión do tempo: presente (verbos irregulares), pasado (passé composé, imparfait), futuro (futur proche, futur simple), condicional (fórmulas de 
cortesía e consello). 

• Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (parfois, jamais), incoativo (futur proche), terminativo (passé récent). 

• Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); posibilliade/probabilidade (il est probable que, probablement); necesidade; 
obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf., interdit de); permiso; intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais 
beaucoup faire qqch.) ; cortesía. 

• Expresión da existencia (presentativos); a entidade (artigos, morfoloxía (prefixos (anti, hyper) e sufixos (-ette, -elle), pronomes persoais, pronomes 



 
 

demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y", proposicións adxectivais (où, dont); a cualidade, a posesión (adxectivos posesivos). 

• Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais; números ordinais; artigos partitivos). Adverbios de cantidade e medidas (beaucoup 
de, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)); o grao.  

• Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronome " y "). 

• Expresión do tempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); divisións (semestre, période, au moment où); indicacións de tempo (la 
semaine dernière, le mois dernier,); duración (encore / ne…plus); anterioridade (déjà, ça fait…que);posterioridade (ensuite, puis); secuenciación (puis, 
enfin); simultaneidade (pendant, alors que); frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, parfois, jamais). 

• Expresión do modo: (Adv. de manière en –ment). 
 

 

5. Secuenciación e temporalización dos contidos 
 
Unha das características esenciais da nosa programación é a flexibilidade, polo tanto a distribución do tempo que imos propoñer non é mais ca 
unha orientación. A avaliación continua permitiranos facer os cambios que sexan necesarios durante o curso. Todo vai a depender do ritmo dos 
nosos alumnos, podemos en todo momento decidir modificar o número de sesións previstas para cada unidade en función do progreso do 
noso alumnado. 
O alumnado de 4º ESO 2LEF ten tres horas semanais. 
 
Os alumnos deberán saber os contidos gramaticais e lexicais que aparecen no libro de texto de cada unidade didáctica dada en clase, ter una 
pronunciación correcta, saber utilizar expresións de uso frecuente, expresións idiomáticas, etc… e fórmulas básicas de interacción social 
(mostrar acordo e desacordo, pedir aclaracións, …). Tamén deben saber extraer informacións específicas a partir de textos auténticos e 
producir tanto mensaxes orais comprensibles como textos escritos sinxelos. 
Os obxectivos que se plantexan para este curso pretenden que o alumnado acade as seguintes capacidades: 

 Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas.  
 Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma comprensible, axeitada e con certo nivel de 

autonomía.  
 Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de extraer información xeral e 

específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal.  



 
 

 Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas empregando recursos axeitados de cohesión e coherencia. 
 Empregar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira en contextos reais de 

comunicación.  
 Empregar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información e a comunicación, para 

obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  
 Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos.  
 Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas 

e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.  
 Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e uso da lingua estranxeira.  
 Recoñecer e exemplificar algúns datos culturais, históricos, xeográficos ou literarios dos países onde se fala a lingua estranxeira, 

demostrando interese e respecto por eles. 
 

Ademais dos marcados para o primeiro, segundo e terceiro curso da ESO, o alumno debe ser capaz de manexar  os seguintes contidos de 
maneira satisfactoria tanto por escrito como de forma oral. 
 

5.1 PRIMEIRA  AVALIACIÓN 
 
UNITÉ 0-1 : SETEMBRO-OUTUBRO  
Obxectivos Didácticos 

• Propor e suxerir algunha cousa, formular unha suposición. 
• Expresar a durabilidade. 
• Inspirar tranquilidade. 
• Aprender o vocabulario relacionado cos tipos de personalidades e os estados emocionais das persoas. 
• Distinguir e saber pronunciar as consoantes finais. 
• Saber formar o xénero feminino. 
• Comprender e utilizar os superlativos absolutos e relativos. 
• Empregar os adverbios de cantidade. 
• Conxugar o futuro dalgúns verbos irregulares. 
• Elaborar unha hipótese en presente. 



 
 

• Entender as particularidades dos verbos do primeiro grupo. 
• Coñecer a biografía de personaxes históricos e actuales relevantes de Francia 

 

UNITÉ 2 : OUTUBRO-NOVEMBRO 
Obxectivos Didácticos 

• Saber saúdar e presentarse de maneira formal por teléfono. 
• Realizar unha solicitude de maneira formal. 
• Pedir información sobre unha habitación de hotel nun contexto formal. 
• Aprender as características compositivas dunha carta formal e informal. 
• Saber pronunciar os grupos de consoantes. 
• Identificar e utilizar os pronomes personais de complemento de obxeto directo e indirecto, así como os tónicos e os reflexivos. 
• Comprender os pronomes agrupados: complemento de obxeto directo e indirecto. 
• Distinguir e utilizar os pronomes posesivos. 
• Empregar a fórmula C’est… qui… 
• Utilizar os verbos auxiliares être e avoir. 
• Conxugar os verbos auxiliares cos verbos de movemento. 
• Conxugar o futuro dalgunhos verbos irregulares. 
• Coñecer a cultura e as costumes da Bretaña. 

 

Unité 1. À la cafétéria du collège. Unité 2. Cap sur la Bretagne! 

Communication 
• Proposer et suggérer quelque chose. 
• Faire une supposition. 
• Exprimer la durée.  
• Rassurer. 
Lexique/Phonétique 
• Une question de personnalité. 
• Les sentiments. 
• Les consonnes finales. 

Communication 
• Saluer et se présenter de façon formelle au téléphone. 
• Formuler une requête de façon formelle. 
• Demander des informations sur une chambre d’hôtel. 
• Se renseigner sur le prix d’une chambre d’hôtel. 
Lexique/Phonétique 
• La lettre formelle. 
• Le message informel et amical. 
• Les groupes de consonnes. 



 
 

Grammaire 
• Le féminin. 
• Le superlatif absolu. 
• Le superlatif relatif. 
• Les adverbes de quantité. 
• Le futur de quelques verbes irréguliers (1). 
• Faire une hypothèse au présent. 
• Particularités des verbes du 1er groupe. 

 

Grammaire 
• Les pronoms personnels: COD, COI, toniques, réfléchis.  
• Les pronoms personnels groupés. 
• Les pronoms possessifs. 
• C’est… qui… (la mise en relief). 
• L’emploi des auxiliaires. 
• Les auxiliaires avec les verbes de mouvement. 
• Le futur de quelques verbes irréguliers. 
 

 

5.2 SEGUNDA  AVALIACIÓN: 
 
UNITÉ 3 : DECEMBRO-XANEIRO 
Obxectivos Didácticos 

• Saber expresar a vontade ou a intención de realizar algunha cousa. 
• Expresar un desexo, ofrecer unha alternativa. 
• Saber formular unha condición en forma de hipótese. 
• Aprender as formas de abreviar certas palabras. 
• Aprender a forma familiar de nombrar certos obxetos e persoas. 
• Saber pronunciar os números. 
• Comprender as modificacións ortográficas ou gramaticais do francés falado. 
• Utilizar expresións de tempo, saber decir a hora. 
• Expresar operacións matemáticas. 
• Entender e utilizar os pronomes en/y. 
• Empregar o condicional presente. 
• Realizar unha hipótese utilizando o imperfecto. 
• Coñecer a historia do cine, algunhos dos seus oficios e as características dos festivais de cine organizados en Francia. 
 
 



 
 

TEMA 4 : FEBREIRO-MARZO 
Obxectivos Didácticos 

• Saber preguntar sobre unha viaxe e responder as preguntas adecuadamente. 
• Preguntar a outra persoa se ten coñecemento sobre unha determinada cuestión. 
• Realizar unha promesa. 
• Aconsellar algunha cousa a outra persoa. 
• Aprender o vocabulario relacionado cos elementos característicos dun colexio de secundaria. 
• Saber pronunciar os sons das vogais a, e, o, u xunto coa i. 
• Distinguir e reproducir a entoación das oracións interrogativas e afirmativas. 
• Identificar os pronomes demostrativos. 
• Distinguir e empregar os adverbios de tempo. 
• Utilizar expresións de tempo. 
• Conxugar o condicional dos verbos irregulares. 
• Coñecer a cultura e as costumes da rexión de Quebec, en Canadá. 

 

Unité 3. Un après-midi au cinéma. Unité  4. À l’aéroport. 
Communication 
• Exprimer la volonté. 
• Exprimer un désir. 
• Offrir une alternative. 
• Exprimer une condition, une hypothèse. 
Lexique/Phonétique 
• Le français familier. 
• La prononciation des nombres. 
Grammaire 
• La grammaire du français parlé. 
• Expression de temps (1). 
• L’heure. 
• Le prix. 

Communication 
• S’informer sur un voyage et répondre. 
• Demander à quelqu’un s’il est au courant de quelque chose et répondre. 
• Faire une promesse. 
• Conseiller quelque chose à quelqu’un. 
Lexique/Phonétique 
• Le collège. 
• Les sons [aj], [œj], [ɛj], [uj]. 
• L’intonation. 
Grammaire 
• Les pronoms démonstratifs.  
• Les adverbes de temps. 
• Expressions de temps (2). 



 
 

• Les opérations mathématiques. 
• Les pronoms en et y. 
• Le conditionnel présent. 
• Faire une hypothèse à l’imparfait. 

 

• Le conditionnel des verbes irréguliers. 
 

 

5.3 TERCEIRA  AVALIACIÓN: 
 
UNITÉ 5 : MARZO-ABRIL 
Obxectivos Didácticos 

• Saber expresar duda, sorpresa, indecisión e disgusto. 
• Saber agradecer un regalo.  
• Aprender as expresións baseadas en animais. 
• Pronunciar a sílaba ti xunto cunha vogal. 
• Identificar e utilizar os artículos partitivos. 
• Distinguir os pronomes demostrativos neutros. 
• Empregar as expresións aussi/non-plus. 
• Distinguir e usar os adxectivos e os pronomes indefinidos. 
• Comprender varias formas de negar unha oración. 
• Utilizar a negación restrictiva ne… que. 
• Conxugar determinados verbos: conduire, craindre, peindre. 
• Coñecer os distintos tipos de cociña francófona existente no mundo. 

 
UNITÉ 6 : ABRIL-MAIO 
Obxectivos Didácticos 

• Prohibir algunha cousa a outra persoa. 
• Saber expresar desgusto ou nerviosismo.  
• Informar dun discurso.  
• Proporcionar datos aproximativos. 



 
 

• Acusar a outra persoa de haber feito algo e saber negalo. 
• Aprender o vocabulario relacionado coas institucións da Unión Europea.  
• Saber pronunciar a letra X. 
• Distinguir e reproducir a entoación das oracións en función do estado de ánimo. 
• Saber formar o plural das palabras. 
• Empregar a fórmula Il est + adjectif + de + infinitif. 
• Comprender e utilizar o discurso indirecto.  
• Aprender os números colectivos e as fraccións. 
• Conxugar o subxuntivo presente. 
• Coñecer tres poblacións europeas de fala francesa: Bruselas, Luxemburgo e Estrasburgo 

 

Unité 5. Une chambre à repeindre. Unité 6. Une visite au Parlement Européen. 

Communication 
• Exprimer le doute. 
• Exprimer l’étonnement. 
• Exprimer l’indécision. 
• Exprimer le dégout. 
• Remercier pour un cadeau. 
Lexique/Phonétique 
• Les expressions avec les animaux. 
• La prononciation de ti + voyelle. 
Grammaire 
• Les articles partitifs.  
• Les pronoms démonstratifs neutres. 
• Aussi-Non plus. 
• Les adjectifs indéfinis. 
• Les pronoms indéfinis. 
• Les autres formes négatives. 
• La négation restrictive ne… que. 

Communication 
• Interdire quelque chose à quelqu’un. 
• Exprimer l’énervement. 
• Rapporter un discours. 
• Donner des informations approximatives. 
• Accuser quelqu’un d’avoir fait quelque chose. 
• Nier avoir fait quelque chose. 
Lexique/Phonétique 
• L’Union européenne. 
• La prononciation du X. 
• L’intonation. 
Grammaire 
• Le pluriel. 
• Il est + adjectif + de + infinitif. 
• Le discours indirect. 
• Les noms numéraux collectifs. 
• Les fractions. 



 
 

• Quelques verbes: conduire, craindre, peindre. 

 
• Le subjonctif présent. 

 
 

6. Elementos transversais 
 
Na nosa materia a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual así como as tecnoloxías da información e da 
comunicación son elementos que traballamos diariamente na aula. 
Ademáis, ao longo do curso tamén traballaremos cos seguintes temas transversais según a temática de cada unidade: 
 

• o emprendemento 

• a educación cívica e constitucional 

• a igualdade entre homes e mulleres 

• a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

• a igualdade de trato e a non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social (evitaranse os comportamentos e 
os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 
favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual) 

• os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 
humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de 
calquera tipo de violencia 

• a educación e a seguridade viaria: promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, para 
que  os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios das vías en calidade de peóns e condutores e para que 
respeten as normas e os sinais favorecendo así a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 
actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

• o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual,  as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización 
das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

• o fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde. 

 



 
 

7. Metodoloxía didáctica, materiais e recursos didácticos. 
 
A metodoloxía empregada na materia de Segunda Lingua Extranxeira terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, 
favorecerá a capacidade de aprender por si mesmos e promoverá a aprendizaxe en equipo e a atención personalizada en función das 
necesidades de cadaquén. 
Será activa e participativa favorecendo o traballo individual e cooperativo do alumnado así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. Faranse  agrupamentos flexibles e permitirase a colocación en pequenos grupos ou por parellas co fin de motivar ó alumnado 
para que participe activamente na clase utilizando a lingua extranxeira estudada. Traballaremos a comprensión oral mediante a audición de 
diálogos cotidianos que nos servirán para familiarizarnos con expresións utilizadas habitualmente nunha conversa. Practicaremos a expresión 
oral en base á audición de diálogos para poder reproducir en grupo unha situación real. Aprenderemos o vocabulario básico correspondente a 
este curso e analizaremos varios aspectos da gramática francesa mediante exercicios de compleción e reescritura de frases. Traballarase a 
memorización comprensiva, a elaboración de textos escritos, simulacións orais, a lectura e comprensión de textos, a realización de exercicios 
prácticos, … 

Tamén se promoverá o uso das TICS na casa a través da Aula Virtual do Departamento e na aula mediante a realización de tarefas e traballos 
por proxectos. Intentaremos dar un enfoque metodolóxico o suficientemente amplo e adaptado ás circunstancias específicas de cada clase, 
facendo uso da competencia dixital cas novas tecnoloxías, como vídeos, ordenador , canon,  etc. . .  
Utilizamos un método cunha versión dixital de xeito que o alumno/a, de forma autónoma, poderá  repasar ou reforzar os coñecementos que 
vaia adquirindo en cada unidade ,  mellorar a súa comprensión oral cos textos, diálogos e vídeos incluídos no mesmo e practicar a expresión 
oral. Con iso tamén se pretende que teña a posibilidade de estar en contacto coa lingua francesa en calquera momento e que non se vexa 
limitado ás horas escolares para a súa aprendizaxe. Debemos capacitar aos alumnos para que poidan comunicarse a nivel básico. 
É moi importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado e 
procurar o traballo en equipo do profesorado co fin de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a 
coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo. 
 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: libro de texto e caderniño de exercicios (Tous ensemble 4, ed. Vicens Vives), edición dixital do libro de 
texto, diccionarios, material audiovisual (CD, páxinas da Internet, películas en DVD, …), lecturas (pequenos textos, sucesos, cómics, …) 
axeitados ó nivel do alumnado. 
 



 
 

8. Procedemento para a avaliación 
8.1  Avaliación inicial 
 
Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu 
proceso de aprendizaxe, o profesor repasará os contidos do curso anterior coa unidade 0 do libro de texto e do caderniño de exercicios. Logo 
realizará unha avaliación inicial mediante unha proba escrita, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do 
alumnado na materia e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Os resultados obtidos nesta proba non afectarán as calificacións 
sendo de carácter meramente informativo para o profesorado. Soamente contarán para coñecer o nivel dos alumnos e modificar a 
programación adaptandoa ó nivel do grupo se fora necesario.   
 

8.2  Avaliación continua e instrumentos de avaliación 
 
Para evaluar ó alumno utilizaremos unha serie de procedementos que nos axuden a detectar canto antes os problemas de aprendizaxe que 
poidan xurdir e así poder remedialos como a observación directa na clase do seu traballo, o grado de participación e interés, a corrección oral 
ou no encerado das diversas actividades que se planteen no día a día, os traballos sobre os temas de cultura e civilización e as probas escritas 
que se farán unha vez por trimestre. A valoración do aprendizaxe levarase a cabo de forma permanente. O profesor irá anotando no seu 
caderno todolos datos obtidos a través dos distintos procedementos. 
Valorarase a participación activa na clase, a atención sistemática na aula e a expresión oral e escrita, a toma de notas no caderno dos contidos 
que se vaian traballando na aula e a realización das tarefas individuais encomendadas, a orden e corrección das libretas e do caderniño de 
exercicios, o feito de comunicarse en Francés tanto como sexa posible e participar en conversas usando unha linguaxe de dificultade crecente, 
o interese por correxir públicamente as producións propias ou as dos demais, o traballo persoal en actividades propostas para a súa 
elaboración durante as sesións lectivas e tamén na casa. 
 
Tamén se terán moi en conta as seguintes actitudes: 

 Valora-la importancia de comunicarse na lingua estranxeira tanto nas interaccións na clase como fóra dela, participar activamente e con 
vontade nas actividades da aula, mostrar curiosidade e interese por coñecer aspectos da cultura dos países onde se fala a lingua 
estranxeira respetando os seus falantes e as diferentes manifestacións culturais de cada país. 

 Valora-la propia capacidade para aprender unha lingua estranxeira e a súa importancia como medio de comunicación internacional. 



 
 

 Respectar ó profesor e ós compañeiros, ter un bo comportamento así como cumprir as normas de convivencia do centro. 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

AVALIACIÓN  Continua Nº DE EXAMES POR AVALIACIÓN       2 

EXAME DE RECUPERACIÓNS SI  NON   NON 

 
 
 
NOTA (%) 

EXAME      100% Actividades na aula  Actitude    

 

OUTROS 
CRITERIOS 
 

      Todas as notas de clase, tanto de traballos orais como escritos, a participación activa e a atención na aula, o 
traballo na clase e as tarefas entregadas ó profesor así como ter unha actitude positiva de cara á materia contarán 
positivamente na nota. A nota final, de non ser un número enteiro, poderá ser redondeada á alza ou á baixa 
dependendo do comportamento e a participación do alumno ao longo do curso. No caso de non realizar as tarefas  
ou ter unha actitude negativa non se terán en conta e farase o redondeo á baixa.  
    Faranse dous exames por trimestre: 

• un exame de gramática, vocabulario e expresión escrita cada dous temas en cada avaliación (70% da nota) 

• un exame de comprensión escrita e oral, expresión escrita e/ou expresión oral (30% da nota) 
    Só se fará media das dúas partes cando en cada unha delas o alumno acade como mínimo un 3,5 ou o supere  e  
poderá obter unha cualificación positiva cando a media das duas partes sexa igual ou superior a 5 sobre 10. 
Excepcionalmente, si se poderá facer media no caso do alumnado que por circunstancias persoais graves e 
habéndose esforzado e traballado, non houbese acadado a nota mínima esixida. 
Se un alumno é descuberto copiando suspenderá a avaliación e daráselle a oportunidade de aprobala facéndolle un 
exame de recuperación no seguinte trimestre. En caso de que suceda na 3ª avaliación, terá que realizar outra proba 
examinándose de toda a materia.  



 
 

NOTA FINAL XUÑO 
 

Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con actividades 
similares ás realizadas na aula. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de recuperación nin se fará media das tres 
avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha cualificación igual 
ou superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 
Alumnos con perda do dereito de avaliación continua:      
Se un alumno fora sancionado coa perda do dereito de avaliación continua, terá que realizar unha proba a finales de curso onde se 
examinará de todolos contidos dados en clase. Esta proba valorarase sobre 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco puntos 
para superala. A cualificación final será a nota obtida nesa proba.  

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

Non haberá exames de recuperación durante o curso, xa que é avaliación continua. O alumno que suspenda a primeira ou a segunda 
avaliación poderá recuperalas aprobando a seguinte. 

AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 
XUÑO 

En caso de que o alumno suspenda a materia no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase dos contidos 
mínimos esixibles da materia.  O exame desta convocatoria versará sobre os temas explicados na aula e presentará unha estructura 
similar a das probas realizadas ao longo do curso. 

AVALIACION 
PENDENTES 

Non hai alumnos coa materia pendente. 

 

8.3  Adaptación da metodoloxía e da avaliación para a docencia non presencial ou semi presencial se se dera o caso 
 
Sempre que a situación actual debido á pandemia polo Covid 19 o permita ou a Consellería de educación dicte outras normas, as clases e os 
exames faranse presencialmente. De non ser o caso aplicaríamos os seguintes criterios: 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A valoración do aprendizaxe seguirase levando a cabo de forma permanente a pesar de non ser presencial.  Nas clases 
non presenciais o alumno terá que realizar e entregar por correo electrónico as actividades, os exercicios e traballos 
postos polo departamento na aula virtual. Estudará, practicará e repasará contidos mediante fichas gramaticais, audios, 
vídeos, libro de texto e caderniño de exercicios. Colgaranse as correccións dos exercicios semanalmente e o alumno 



 
 

deberá correxir os seus fallos e reenviarlle a corrección feita ó profesor. Todos estes contidos e tarefas coas instrucións 
pertinentes serán colgados na aula virtual do departamento de francés. 
O profesor irá anotando tódolos datos obtidos dos alumnos (tarefas, probas, dúbidas plantexadas nas correccións, 
informes de actividade e de participación na Aula Virtual,…) a través dos distintos medios que ten o seu alcance. 
Valorarase a realización das tarefas individuais encomendadas a través da aula virtual, o interese por corrixir os fallos 
nas producións propias e o traballo e esforzo persoal nas actividades propostas para a súa elaboración na casa. 
Se a docencia fose semi presencial, aproveitaríanse as horas de clase presenciais para explicar a teoría, aclarar dúbidas 
e practicar oralmente a lingua e a lectura de diálogos, textos, .... As horas de clase non presenciais dedicaríanse á 
realización de tarefas para practicar os contidos dados na aula. 

Instrumentos: 
Teranse en conta o traballo individual, o interés e o esforzo demostrado polo alumno así como os traballos e as tarefas 
realizadas  e enviadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos de entrega postos polo profesor. 
Cualificación trimestral: 

• un exame de gramática, vocabulario, expresión escrita e comprensión escrita cada dous temas en cada avaliación : 80% da 

nota. Esta proba realizarase telemáticamente a través da aula virtual nun horario establecido e deberá ser 
entregada correctamente seguindo as instrucións por correo electrónico ó profesor no prazo indicado. Se o 
alumno non fai a entrega da proba nese prazo sin causa xustificada estará suspenso. Se a situación sanitaria o 
permite faríase presencialmente. 

• todalas tarefas subidas á aula virtual realizadas e entregadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos 
de entrega postos polo profesor: 20% da nota. Para poder valorar as tarefas, o alumno deberá ter feitas e 
entregadas o 100% de todas elas (de non ser o caso non se lle sumará nada á nota acadada no exame). 

• se o alumno non puidese conectarse á aula virtual, a correcta realización destas actividades e tarefas de participación 
online propostos pola profesora que o alumno lle faga chegar para a súa corrección polo medio do que se dispoña sumará 
ata un 10% de incremento para o cálculo da nota final.  

Cualificación final 

Cualificación final de curso  
Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con 
actividades similares ás practicadas a través da aula virtual. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de 
recuperación nin se fará media das tres avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a 



 
 

 
8.4  Contidos mínimos esixibles para superar a materia 
 
Ademais dos marcados para o primeiro, segundo e terceiro curso da ESO, o alumno debe ser capaz de manexar  os seguintes contidos de 
maneira satisfactoria tanto por escrito como de forma oral 
Communication 

• Proposer et suggérer quelque chose. 
• Faire une supposition. 
• Exprimer la durée.  
• Rassurer. 
• Saluer et se présenter de façon formelle au téléphone. 
• Demander des informations sur une chambre d’hôtel. 
• Exprimer la volonté. 
• Exprimer un désir. 
• Exprimer une condition, une hypothèse. 
• S’informer sur un voyage et répondre. 
• Demander à quelqu’un s’il est au courant de quelque chose et répondre. 
• Faire une promesse. 
• Conseiller quelque chose à quelqu’un. 

evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha 
cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 

Proba extraordinaria  
de xuño 

No caso de que alumno suspenda no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase da materia dada 
durante o curso.  O exame da convocatoria extraordinaria versará sobre os temas explicados e presentará unha estrutura similar a 
das probas realizadas ao longo do curso. 
O exame será cualificado sobre dez puntos. A cualificación mínima que deberá obter o alumno para aprobar será un CINCO. 
Se a situación o permite farase o exame presencial do contrario farase telemáticamente ou seguindo as instrucións que estableza 
a Consellería de Educación.  



 
 

• Exprimer le doute, l’étonnement, l’indécision, le dégout. 
• Interdire quelque chose à quelqu’un. 
• Exprimer l’énervement. 
• Rapporter un discours. 
• Donner des informations approximatives. 
• Accuser quelqu’un d’avoir fait quelque chose. 
• Nier avoir fait quelque chose. 
Lexique 

• Une question de personnalité. 
• Les sentiments. 
• La lettre formelle. 
• Le message informel et amical. 
• Le français familier. 
• Le collège. 
• Les expressions avec les animaux. 
• L’Union européenne. 
Phonétique 

• Les sons [aj], [œj], [ɛj], [uj]. 
• L’intonation. 
• La prononciation de ti + voyelle. 
• La prononciation du X. 
Grammaire 

• Le féminin. 
• Le superlatif absolu et le superlatif relatif. 
• Les adverbes de quantité. 
• Le futur de quelques verbes irréguliers  
• Faire une hypothèse au présent. 
• Particularités des verbes du 1er groupe. 
• Les pronoms personnels: COD, COI, toniques, réfléchis.  



 
 

• Les pronoms personnels groupés. 
• Les pronoms possessifs. 
• C’est… qui… (la mise en relief). 
• L’emploi des auxiliaires. 
• Les auxiliaires avec les verbes de mouvement. 
• La grammaire du français parlé. 
• Expression de temps. 
• Les pronoms en et y. 
• Le conditionnel présent. 
• Faire une hypothèse à l’imparfait. 
• Les pronoms démonstratifs.  
• Les adverbes de temps. 
• Le conditionnel des verbes irréguliers. 
• Les articles partitifs.  
• Les pronoms démonstratifs neutres. 
• Aussi-Non plus. 
• Les adjectifs et les pronoms indéfinis. 
• Les autres formes négatives. 
• La négation restrictive ne… que. 
• Le pluriel. 
• Il est + adjectif + de + infinitif. 
• Le discours indirect. 
• Les noms numéraux collectifs. 
• Le subjonctif présent. 
 
 
 
 



 
 

8.5 Medidas de atención á diversidade 
 
Durante este curso ningún alumno/a precisa unha atención especial, nin ten problemas de integración no grupo. De todas formas efectuarase 
un seguemento global da aprendizaxe dos/as alumnos/as para detectar dificultades e necesidades especiais e recorrer aos apoios ou 
actividades adecuadas. 
Deste xeito, dependendo das dificultades que a clase teña para a asimilación da materia ou tamén de outros criterios, o profesorado que 
imparte este curso poderá eliminar partes de unidades didácticas si así o estima oportuno ou engadir algunha temática diferente si así o 
considera. 
 

9. Actividades complementarias e extraescolares 
 
Durante este curso  non temos pensado realizar ningunha actividade extraescolar. 
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1. Introdución 
 
As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na 
vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento 
doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler ou escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o 
mundo; como medio das relacións interpersoais e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é 
un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social 
e tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas 
cidadás, e o intercambio de ideas. Por iso é importante tomar conciencia do valor da lingua estranxeira como vehículo de comunicación 
internacional e  apreciar a súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual. Procurarase que ao longo da etapa o alumnado adquira a 
terminoloxía propia das materias na lingua estranxeira a pesar da redución horaria establecida pola nova lei na asignatura. 

 
2. Obxectivos do Bacharelato 
 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 
quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 



 
 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 
evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 
 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado.  
 



 
 

3. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 
 

    a. Competencias clave 
 
A competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha competencia clave.  
Pero, pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite de maneira transversal, axudar ao desenvolvemento das demais 
competencias clave e contribuír ao desenvolvemento dos alumnos e das alumnas como persoas, estudantes, cidadáns e profesionais. As 
competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da súa 
educación. 
As competencias clave para a aprendizaxe permanente, identificáronse nas seguintes competencias: 
 
Comunicación lingüística 
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o 
individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Con distinto nivel de dominio e 
formalización especialmente en lingua escrita, esta competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunha delas 
e así enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Igualmente, favorécese o acceso a máis e diversas fontes 
de información, comunicación e aprendizaxe.  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das 
persoas que resultan fundamentais para a vida. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é 
determinante, a consecución e a sustentabilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á 
capacidade crítica e a visión razoada e razoable das persoas. A iso contribúen a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía:  

a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar 
e predicir distintos fenómenos no seu contexto. A competencia matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e 
as estruturas, así como das operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 
 



 
 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico e á interacción 
responsable con él dende accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e á mellora do medio natural, decisivas 
para a protección e o mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do 
pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios dan racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que 
conducen á adquisición de coñecementos, o contraste de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. As competencias 
en ciencia e tecnoloxía capacitan a cidadáns responsables e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e 
tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para 
identificar, expor e resolver situacións da vida cotiá –persoal e social– analogamente a como se actúa fronte aos retos e problemas 
propios da actividades científicas e tecnolóxicas. 

 
Competencia dixital 
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación para alcanzar os 
obxectivos relacionados co traballo, a empleabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e a participación na sociedade. Esta 
competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, na lectura e na escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna dixital. Require de 
coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de 
decodificación e transferencia. Isto leva o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén o acceso ás fontes e ao 
procesamento da información; e o coñecemento dos dereitos e das liberdades que asisten ás persoas no mundo dixital. 
 
Aprender a aprender  
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en 
distintos contextos formais, non formais e informais. Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na 
aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e 
a necesidade de aprender, de que o estudante senta protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a 
alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción de auto-eficacia. Todo o anterior contribúe a 
motivarlle para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a competencia de 
aprender a aprender require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e ás demandas das tarefas e 
das actividades que conducen á aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada vez máis eficaz e 
autónoma. 



 
 

Competencias sociais e cívicas 
As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e as actitudes sobre a sociedade, 
entendida dende as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas 
sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con 
outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e nas conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel 
máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. Trátase, por tanto, de axuntar o interese por profundar e 
garantir a participación no funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 
exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e 
políticas e ao compromiso de participación activa e democrática. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
A competencia sentida de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir 
conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes 
necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e 
laboral en que se desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas 
oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos 
relacionados. A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, contribuíndo así á cultura do 
emprendemento. Neste sentido, a súa formación debe incluír coñecementos e destrezas relacionados coas oportunidades de carreira e o 
mundo do traballo, a educación económica e financeira ou o coñecemento da organización e os procesos empresariais, así como o 
desenvolvemento de actitudes que leven un cambio de mentalidade que favoreza a iniciativa emprendedora, a capacidade de pensar de forma 
creativa, de xestionar o risco e de manexar a incerteza. 
 
Conciencia e expresións culturais  
A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e 
respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como 
parte da riqueza e do patrimonio dos pobos. Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade 
estética e creadora e ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como 
medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á 
conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades. 



 
 

      b. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, ou sobre como utilizar unha máquina ou un 
dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes, centros 
educativos), ou menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, nunha comisaría ou nun organismo público), se pode pedir confirmación 
dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, explicacións ou xustificacións de puntos de vista e opinións, sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, articulados de maneira clara, así como a formulación de hipóteses, a expresión de 
sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de temas como, p. e., a música, o cinema, a literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou entrevista na que participa, información relevante e detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas ou ocupacionais de carácter habitual e predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e a información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de 
exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual que complemente o discurso, así 
como o esencial de anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha variedade estándar da lingua, 
e cando as imaxes faciliten a comprensión. 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira coherente, explicando as ideas principais 
brevemente e con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media. 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou unha estancia noutros países 
por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira 
sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 



 
 

3. Participa adecuadamente en conversacións informais cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nas que intercambia información e expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de forma coherente 
feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con 
certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, 
intercambiando información pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os 
seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando e explicando brevemente e de maneira coherente as súas accións, opinións 
e plans. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
1. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia (p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de estudantes). 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a información relevante de anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou 
corporativo claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. sobre cursos, bolsas, 
ofertas de traballo). 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se describen con certo detalle feitos e 
experiencias, impresións e sentimentos; se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. se se lle solicitan documentos para unha estancia de estudos no estranxeiro). 
5. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións 
principais en textos de carácter claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 
6. Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados (p. e. 
enciclopedias, dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a materias académicas ou asuntos ocupacionais relacionados coa 
súa especialidade ou cos seus intereses. 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
1. Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha bolsa). 



 
 

2. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que solicita e transmite información e opinións sinxelas e 
nos que resalta os aspectos que lle resultan importantes (p. e. nunha páxina web), respectando as convencións e as normas de cortesía e da 
etiqueta. 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema académico, ocupacional, ou 
menos habitual (p. e. un accidente), describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións. 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra, de forma 
lineal e coherente, feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha viaxe, un acontecemento 
importante, un libro, unha película), ou feitos imaxinarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes e xustificando brevemente as súas opinións. 
5. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente destinada a 
pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, observando as convencións formais e as 
normas de cortesía usuais neste tipo de textos. 
 

4. Vinculación entre obxectivos, contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares de aprendizaxe  
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

                                                                      Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 b 

 c 

 f 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo 
de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido 
xeral, información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais ou 
os detalles relevantes do texto.  

 B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, 
os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de lonxitude media, transmitidos 
de viva voz ou por medios técnicos, claramente 
estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou 
media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
traten de aspectos concretos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos 

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades 
da tarefa (de comprensión global, selectiva ou 
detallada) e mellorándoo, de ser o caso, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, 
etc.) e inferindo o que non se comprende e o que non 
se coñece mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes, gravadas ou de viva voz, 
que conteñan instrucións, indicacións ou outra 
información claramente estruturada, sempre que 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir do coñecemento doutras 
linguas, e de elementos non lingüísticos (imaxes, 
música, etc.). 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa, e conciencia da 
importancia de chegar a comprender textos orais 
sen precisar entender todos e cada un dos seus 
elementos. 

 B1.3. Constancia no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición do dito. 

habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que 
as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito. 

 B1.3. Comprender o esencial e a información relevante 
en situacións que impliquen a solicitude de información 
xeral (datos persoais, lugares, horarios, datas, prezos, 
formas de pagamento, actividades, etc.), sempre que lle 
poidan repetir o dito.  

 B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, 
básicas e breves sobre argumentacións básicas, puntos 
de vista e opinións relativos a temas frecuentes do 
ámbito persoal ou público, estados de saúde, 
sensacións e sentimentos básicos, claramente 
estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou 
media, e se a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido xeral e a información moi 
relevante e sinxela de presentacións ben estruturadas 
sobre temas familiares e predicibles, e de programas de 
televisión tales como informativos, entrevistas ou 
anuncios, sempre que as imaxes sexan suficientemente 
redundantes para facilitar a comprensión. 

  

poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación.   CCEC 

 CD 

 SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou 
entrevista na que participa, información relevante de 
carácter habitual e predicible sobre asuntos prácticos 
no ámbito educativo (datos persoais, intereses, 
preferencias, e gustos e proxectos persoais e 
educativos, coñecemento ou descoñecemento, 
acordo e desacordo, etc.), sempre que poida pedir 
que se lle repita ou que se reformule, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB1.4. Entende o que se di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes ou 
centros docentes), e os puntos principais e a 
información relevante cando se lle fala directamente 
en situacións menos habituais, pero predicibles (por 
exemplo, a perda dun obxecto), sempre que poida 
volver escoitar o dito. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na 
que participa, opinións xustificadas e claramente 
articuladas a unha velocidade lenta ou media, sobre 
diversos asuntos cotiáns ou de interese persoal, así 
como a expresión de sentimentos sobre aspectos 
concretos de temas habituais ou de actualidade, e se 
a persoa interlocutora está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes en 
presentacións sobre temas coñecidos ou do seu 
interese nos ámbitos persoal e educativo; e de 
programas informativos, documentais, entrevistas en 
televisión, anuncios publicitarios e programas de 
entretemento, cando o discurso está ben estruturado 
e articulado con claridade nunha variedade estándar 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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da lingua, e con apoio da imaxe. 

                                                                            Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 

 b 

 c 

 f 

 B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificar o contexto, o destinatario e a 
finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e 
á canle, escollendo os expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención 
comunicativa. 

– Execución:  

– Concibir a mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas principais, e 
a súa estrutura básica.  

– Activar os coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimilados 
e memorizados. 

– Expresar a mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo 
de texto memorizados e traballados na clase 
previamente.  

– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para 
entender a mensaxe. 

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura 
simple e clara, recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a reformulación, en termos máis 
sinxelos ou de significado aproximado, do que se quere 
expresar cando non se dispón de estruturas ou léxico 
máis complexos en situacións comunicativas máis 
específicas. 

 B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelixible, 
información en situacións de comunicacióalumnado e 
menos habituais, pero predicibles, nas que teña que 
expresar o acordo, o desacordo, o interese, a 
posibilidade e a imposibilidade, usando un repertorio de 
expresións frecuentes no ámbito público (doenzas, 
pequenas reclamacións, etc.), así como na expresión 
básica dos sentimentos e os intereses persoais, tales 
como satisfacción, desgusto, admiración e sorpresa. 

 B2.4. Producir textos de extensión breve ou media, 
tanto cara a cara como por teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, 

 SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas previamente, 
breves e con apoio visual, sobre aspectos concretos 
de temas educativos sinxelos do seu interese, 
organizando a información básica nun esquema 
coherente e ampliándoa con algúns exemplos, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes sobre o 
tema tratado. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB2.2. Toma parte en conversas formais ou 
entrevistas de carácter educativo ou ocupacional, 
sobre temas moi habituais nestes contextos, 
intercambiando información relevante sobre feitos 
concretos, pedindo instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, suscitando de xeito sinxelo e 
con claridade os seus puntos de vista, e xustificando 
brevemente as súas accións, opinións e plans. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en 
situacións cotiás e menos habituais pero predicibles 
que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais ou educativos 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, 
relacións coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza 
estratexias de comunicación lingüísticas (uso de 
exemplos e palabras de significado próximo) e xestos 
apropiados. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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realmente lle gustaría expresar), tras valorar 
as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado parecido.  

– Definir ou parafrasear un termo ou unha 
expresión.  

– Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" 
palabras da lingua meta.  

– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar 
accións que aclaran o significado.  

– Usar linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas e contacto visual ou corporal).  

– Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) 
de valor comunicativo. 

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 
cara ás demais persoas, para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos comúns de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación. 

cun discurso comprensible e adecuado á situación, e 
utilizando as estratexias necesarias para iniciar, manter 
e facer progresar a comunicación. 

 B2.5. Intercambiar información e opinións, dar 
instrucións, describir e narrar acontecementos sinxelos, 
xustificar brevemente os motivos de accións e planos, 
formular hipóteses, facer suxestións e argumentar de 
xeito sinxelo, aínda que se produzan pausas para 
planificar o que se vai dicir e, en ocasións, haxa que 
formular a mensaxe en termos máis sinxelos e repetir 
ou reelaborar o dito para axudar á comprensión da 
persoa interlocutora. 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns, nas que intercambia 
información e se expresan e xustifican opinións 
brevemente; narra e describe feitos sinxelos 
ocorridos no pasado ou expresa brevemente plans de 
futuro; fai suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións; expresa e xustifica sentimentos de xeito 
sinxelo, e describe con certo detalle aspectos 
concretos de temas de actualidade moi coñecidos ou 
de interese persoal ou educativo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

                                                                     Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 

 b 

 c 

 f  

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo 
de tarefa e o tema, a partir da información 
superficial: imaxes, organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado pola 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, 
títulos e outras informacións visuais, e aos 
coñecementos previos sobre o tema ou a situación de 
comunicación, e aos transferidos desde as linguas que 
coñece), identificando a información máis importante e 
deducindo o significado de palabras e expresións non 

 SLEB3.1. Identifica a información máis importante en 
textos xornalísticos do xénero informativo, en 
calquera soporte, breves e ben estruturados e que 
traten temas xerais e coñecidos ou traballados 
previamente, e capta as ideas principais de artigos 
divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un 
uso moi limitado de tecnicismos, sobre temas do seu 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesarios 
para a realización da tarefa (sentido xeral, 
información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e experiencias 
noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas 
formais (remitente, cabeceira, lugar e data; asunto, 
saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, 
despedida e sinatura). 

coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, sinxelas e 
predicibles, de carácter público, institucional ou 
corporativo. 

 B3.3. Comprender información relevante e previsible en 
textos descritivos ou narrativos breves e ben 
estruturados nos que se informa de acontecementos, se 
describen accións, persoas, obxectos e lugares, e se 
manifestan opinións con expresións sinxelas, relativos a 
experiencias e a coñecementos propios da súa idade e 
do seu nivel escolar. 

 B3.4. Recoñecer a estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e data; asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, despedida e 
sinatura), e comprender un repertorio elemental e 
básico de expresións fixas de confirmación ou 
denegación, obriga, coñecemento, necesidade e 
permiso utilizadas para a concesión dunha bolsa, a 
confirmación dun pedimento, a reserva dun hotel, etc.  

 B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles importantes en textos, en formato 
impreso ou en soporte dixital, ben estruturados e de 
curta ou media extensión, escritos nun rexistro formal, 
informal ou neutro, que traten asuntos cotiáns, temas 
de interese ou relevantes para os propios estudos ou as 
ocupacións e que conteñan estruturas frecuentes e un 
léxico xeral de uso común. 

interese. 

 SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os puntos 
principais de anuncios e comunicacións sinxelos de 
carácter público, institucional ou corporativo, que 
conteñan instrucións e indicacións de carácter 
previsible, claramente estruturados, relacionados con 
asuntos do seu interese persoal ou educativo (por 
exemplo, sobre cursos, prácticas ou becas). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB3.3. Identifica a información máis importante en 
instrucións sobre o uso de aparellos ou de programas 
informáticos de uso habitual, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia no ámbito público e educativo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas 
xerais do argumento, o carácter dos personaxes e as 
características do lugar e o tempo en que se 
desenvolven. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, 
breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo foros 
en liña ou blogs, na que se describen e narran feitos 
e experiencias, impresións e sentimentos, e se 
intercambian información e opinións sobre aspectos 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia 
formal institucional ou comercial sobre asuntos que 
poden xurdir, por exemplo, mentres organiza ou 
realiza unha viaxe ao estranxeiro (concesión dunha 
bolsa, confirmación dun pedimento, reserva dun 
hotel, etc.). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB3.7. Entende información específica relevante  CCL 
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en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e 
revistas) claramente estruturados, que conteñan 
mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións 
que axuden á comprensión sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

                                                                    Bloque 4. Produción de textos escritos  

 a 

 b 

 c 

 f 

 B4. Estratexias de produción:  

– Planificación:  

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se 
sabe sobre o tema, o que se pode ou se 
quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, obtención de axuda, 
etc.).  

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, para 
elaborar os propios textos. 

– Execución:  

– Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 
abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado ou 
a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

 B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media (elección da persoa 
destinataria, finalidade do escrito, planificación, 
redacción do borrador, revisión do texto e versión final), 
incorporando esquemas e expresións de textos modelo 
con funcións comunicativas similares ao texto que se 
quere producir. 

 B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación.  

 B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 
información, instrucións e indicacións básicas e 
opinións sinxelas, relacionadas con actividades cotiás 
ou do seu interese. 

 B4.4. Producir correspondencia formal para solicitar ou 
dar información relativa a bens e servizos, a partir de 
modelos sinxelos e básicos, actuando como mediación 
lingüística (adecuada ao seu nivel escolar), de ser o 
caso, cunha presentación do texto limpa e ordenada. 

 B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de 
estrutura clara, breves ou de extensión media, sobre 
asuntos cotiáns ou temas de interese persoal ou 
educativo, nun rexistro formal, neutro ou informal, 
utilizando os recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e 

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en 
calquera formato, na que describe experiencias e 
sentimentos; narra, de forma lineal, actividades e 
experiencias presentes e pasadas; e intercambia 
información e opinións sobre temas concretos nas 
súas áreas de interese persoal ou educativo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario con información 
persoal, educativa ou ocupacional (nivel de estudos, 
materias que cursa, preferencias, etc.) cunha 
finalidade específica, como inscribirse nun curso ou 
solicitar un campamento de verán. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos que 
solicita e transmite información e opinións sinxelas, 
respectando as convencións e as normas de cortesía.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, na que pide ou dá información, 
ou solicita un servizo, respectando as convencións 
formais e normas de cortesía máis comúns neste tipo 
de textos, cunha presentación limpa e ordenada do 
texto. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "agora volvo", 
"botar unha man", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

 B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a 
súa estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo da 
carta, despedida e sinatura.  

 B4.3. Elaboración de informes expositivos 
elementais e breves, organizados nunha estrutura 
básica que inclúa unha introdución, o corpo do 
informe, a conclusión e a bibliografía. 

amosando un control razoable de estruturas e un léxico 
de uso frecuente de carácter xeral. 

 SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, 
informes expositivos moi breves e sinxelos nos que 
dá información esencial sobre un tema educativo, 
facendo breves descricións e narrando 
acontecementos seguindo unha estrutura 
esquemática moi sinxela (título, corpo do texto e, de 
ser o caso, conclusión e bibliografía). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

                                             Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

 a 

 b 

 c 

 f 

 p 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos: 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos máis básicos.  

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e na 
oración. 

 B5.1. Expresarse coa suficiente fluidez para que poida 
seguirse sen moita dificultade o fío do discurso, aínda 
que poidan producirse pausas para planificar o que se 
vai dicir e, en ocasións, haxa que interromper e reiniciar 
a mensaxe para reformulala en termos máis sinxelos e 
máis claros para a persoa interlocutora. 

 B5.2. Utilizar as convencións ortográficas, de 
puntuación e de formato de uso moi frecuente, en 
textos escritos en diferentes soportes, coa corrección 

 SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), 
e utiliza con eficacia comunicativa patróns básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións 
orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira 
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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 B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de convencións sociais 
básicas e normas de cortesía propias da súa 
idade e de rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

– Achegamento aos hábitos e ás actividades de 
estudo, traballo e lecer, condicións de vida e 
relacións interpersoais (no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional); o contorno 
xeográfico básico (clima, rexións) e referentes 
artístico-culturais (feitos históricos e personaxes 
salientables). 

– Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes e 
tradicións fundamentais, e calquera outro 
aspecto cultural de interese, así como os 
aspectos culturais básicos que permitan 
comprender os países onde se fala a lingua 
estranxeira e actuar neles adecuadamente. 

– Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas 
elementais e máis significativas nos costumes 
cotiáns entre os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas entre as 
linguas que coñece para mellorar a súa 

suficiente para non dar lugar a serios malentendidos, 
aínda poidan cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos 
orais e escritos os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e contorno, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual e 
proxémica), e convencións sociais (actitudes e valores), 
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao 
propósito comunicativo, e amosando a propiedade e a 
cortesía debidas. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de 
palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes 
básicos das devanditas funcións e os patróns 
discursivos de uso máis habitual, así como os seus 
significados asociados (por exemplo, utilizar unha 
estrutura interrogativa para facer unha suxestión), e 
empregar para comunicarse mecanismos sinxelos 
bastante axustados ao contexto e á intención 
comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, 
espacial e temporal, xustaposición, e conectores e 
marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que 
sexan traballados na clase previamente. 

escrito (saúdos, despedidas, fórmulas básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir. 

 CCEC 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar algo, 
invitar, etc.), utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios 
do seu nivel escolar suficientes para comunicar con 
eficacia. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

  



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos 
ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e 
sociais básicas propias da súa idade.  

– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 
básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión moi 
básica de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de opinións 
e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento 
e a certeza.  

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a 
satisfacción e a sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

– Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental do 
discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a aspectos culturais variados:  

– Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos 
típicos, costumes alimentarios, tabús, 
convencións sociais, horarios etc.); familia e 
amizades; actividades de lecer; viaxes e 

 B5.7. Recoñecer e utilizar un repertorio léxico de uso 
común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, os estudos e as 
ocupacións, e un repertorio limitado de expresións de 
uso moi frecuente suficiente para comunicar no seu 
nivel escolar. 



 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

transportes; festas e celebracións; saúde e 
educación; compras e actividades comerciais. 

– Bens e servizos básicos. 

– Contorno: clima, campo, cidade e lugares máis 
representativos. 

– Tecnoloxía: aparellos de uso cotián.  

– Calquera outro que se considere de interese. 

– Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos 
básicos e moi habituais. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 
cada idioma. 

 
CONTIDOS  SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

• Expresión de relación lóxicas: conxunción; disxunción; oposición (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par contre, malgré, pourtant, tout de 

même); causa (puisque); finalidade (de façon à, de manière à +Inf.); comparación (plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); 
consecuencia (de telle manière que, de façon à ce que); condición (si, même si + Indic.); estilo indirecto. 

• Relacións temporais (depuis, de… jusqu’à, lorsque, avant/après + Inf., au moment où, (à) chaque fois que). 

• Exclamación (Que, Hélas!) 

• Negación (personne ne…, rien ne…, ne…aucun, ne… que, ne… pas encore). 

• Interrogación (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel). 

• Expresión do tempo: presente; pasado; futuro. 

• Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois); habitual (de temps en temps, chaque, tous les); incoativo, 
terminativo. 

• Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (réussir à); posibilliade/ probabilidade (c’est (presque) certain); necesidade; 
obriga/prohibición (défense de, défendu de+Inf.); permiso (permettre de faire qqch. à qq´un, donner la permission à qq’un de faire qqch); 
intención/ desexo (penser/ espérer + Inf,); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux); 
condicional (conditionnel présent) ; cortesía. 



 
 

• Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes 
persoais OD e OI, "en", "y"; proposicións adxectivais); a cualidade; a posesión. 

• Expresión da cantidade (fraccións, decimais, porcentaxes; artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao. 

• Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 

• Expresión do tempo: puntual (dans nº jours); división (dans les années, quinzaine); indicacións de tempo (au début, à la fin, en début de 

semaine); duración (matinée, journée, soirée); anterioridade (jusqu’à ce que); posterioridade (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación 

(premièrement, deuxièmement); simultaneidade (lorsque, lors de + nom); frecuencia (tous/ toutes les…, généralement, quelquefois, rarement, 

presque jamais). 

• Expresión do modo (de cette manière, de cette façon là). 
 

 

5. Secuenciación e temporalización dos contidos 
 
Os alumnos deberán saber os contidos gramaticais e lexicais que aparecen no libro de texto de cada unidade didáctica dada en clase, ter una 
pronunciación correcta, saber utilizar expresións de uso frecuente, expresións idiomáticas, etc… e fórmulas básicas de interacción social 
(mostrar acordo e desacordo, pedir aclaracións, …). Tamén deben saber extraer informacións específicas a partir de textos auténticos e 
producir tanto mensaxes orais comprensibles como textos escritos sinxelos. 
Os obxectivos expostos para bacharelato na área de Segunda lingua estranxeira tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os 
aspectos que conforman a comunicación lingüística, se estrutura en catro bloques correspondentes ás distintas actividades da lingua: 
comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 
Unha das características esenciais da nosa programación é a flexibilidade, polo tanto a distribución do tempo que imos propoñer non é mais ca 
unha orientación. A avaliación continua permitiranos facer os cambios que sexan necesarios durante o curso. Todo vai a depender do ritmo dos 
nosos alumnos, podemos en todo momento decidir modificar o número de sesións previstas para cada unidade en función do progreso do 
noso alumnado. 
O alumnado de 1º BAC 2LEF ten duas horas semanais. 
 
 
 



 
 

5.1  PRIMEIRA  AVALIACIÓN : SETEMBRO-NOVEMBRO 

 

UNITÉ 1 : Bonjour, ça va? UNITÉ 2: Qui est-ce? 
Communication/Compréhension 

• Dialogue : inscription à la bibliothèque 

• Conversation : rencontre dans la rue 

• Petite lettre : une ado se présente 

• Saluer, demander et dire comment ça va 

• Se présenter et présenter quelqu’un 

• Demander et dire la date 
Lexique/Phonétique 

• Les pays et les nationalités 

• Les animaux domestiques 

• Les jours de la semaine 

• Les mois de l’année 

• Les nombres de 0 à 69 

• La famille (1) 

• L’accent tonique 

• Les articles un/une, le/les  
Grammaire 

• Les pronoms personnels sujets 

• Les verbes être, avoir  

• Les articles définis et indéfinis 

• La formation du féminin (1) 

• La formation du pluriel (1) 

• Les adjectifs possessifs 
 

Communication/Compréhension 

• Jeu télévisé 

• Dialogue : contrôle des bagages à l’aéroport 

• Blog ado 

• Fiches d’identité 

• Demander et répondre poliment 

• Demander des informations personnelles 
Lexique/Phonétique 

• Les professions 

• Quelques objets 

• La fiche d’identité 

• La liaison 

• L’élision 

• Intonation descendante/montante 
Grammaire 

• La formation du féminin (2) 

• La phrase interrogative 

• Qu’est-ce que c’est ?/Qui est-ce ? 

• la phrase négative (1) 

• C’est / Il est  (1)  

• Les verbes du premier groupe 

• Les verbes aller, venir  
 



 
 

UNITÉ 3: Il est comment? UNITÉ 4: Les loisirs 
Communication/Compréhension 

• Dialogue : à propos des voisins 

• Conversations téléphoniques 

• Messages sur répondeur 

• Écrire un SMS 

• Décrire l’aspect physique et le caractère 

• Parler au téléphone 
Lexique/Phonétique 

• L’aspect physique 

• Le caractère 

• Les prépositions de lieu (1) 

• Les nombres à partir de 70 

• Les sons [ə] / [e] / [ɛ] 
Grammaire 

• La formation du féminin (3) 

• Les articles contractés 

• Les pronoms personnels toniques 

• Le pronom sujet on (on = nous)  

• Les adverbes interrogatifs 

• Les nombres 

• Les prépositions de lieu 

• Les verbes en –ir  

• Le verbe faire  

Communication/Compréhension 

• Dialogue : la classe et les loisirs 

• Forum sur les loisirs 

• Blog d’une lycéenne 

• Conversation téléphonique 

• Présentation d’un spectacle 

• Parler de ses goûts et préférences 

• Décrire sa journée 
Lexique/Phonétique 

• Les loisirs 

• Les activités quotidiennes 

• Les matières 

• Le temps et l’heure 

• La fréquence 

• Les sons[u] / [y] 
Grammaire 

• Les adjectifs interrogatifs 

• Les nombres ordinaux 

• L’heure 

• Les pronoms personnels COD 

• Les verbes pronominaux 

• Les verbes du premier groupe irréguliers : -eler, -eter, …  

• Le verbe prendre  

 
 
 



 
 

5.2  SEGUNDA  AVALIACIÓN : DECEMBRO-MARZO 
 

UNITÉ 5: Où faire ses courses? UNITÉ 6: Tout le monde s’amuse 
Communication/Compréhension 

• Dialogue : chez les commerçants 

• Programme de festivités 

• Échange de textos 

• Recette de cuisine 

• Au restaurant : commander et commenter 

• Inviter et répondre à une invitation 
Lexique/Phonétique 

• Les aliments 

• Les quantités 

• Les commerces et les commerçants 

• Demander et dire le prix 

• Les services 

• Les moyens de paiement 

• Les sons [ã]  / [an]   
Grammaire 

• Les articles partitifs 

• Le pronom en (la quantité) 

• Très ou beaucoup ? 

• La phrase négative (2) 

• C’est / Il est (2) 

• L’impératif 

• Il faut  

• Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir 

Communication/Compréhension 

• Interview radiophonique 

• Blog sur Montréal 

• Journal de voyage 

• Fiches dans une revue 

• Décrire une tenue 

• Écrire un message amical 
Lexique/Phonétique 

• Les sorties 

• Situer dans le temps 

• La famille (2) 

• Les vêtements et les accessoires 

• Les sons [ɔ̃] / [ɔn] 

Grammaire 

• Les adjectifs démonstratifs 

• La formation du féminin (4) 

• Le pronom indéfini on  

• Le futur proche 

• Le passé composé 

• Les verbes en –yer  

• Les verbes voir, sortir  

 

 



 
 

UNITÉ 7: Vivre en ville 
Communication/Compréhension 

• Interviews dans une émission 

• Dialogue à l’office de tourisme 

• Infos touristiques sur smartphone 

• Itinéraire indiqué par le guide 

• Indiquer le chemin 

• Demander des renseignements touristiques 
Lexique/Phonétique 

• La ville et ses lieux 

• Les transports 

• Les points cardinaux 

• Prépositions et adverbes de lieu (2) 

• Les sons [ɛ̃] / [ɛn] / [in] 
Grammaire 

• La comparaison 

• Les prépositions avec les noms géographiques 

• Les pronoms personnels COI 

• Le pronom y (le lieu) 

• La position des pronoms compléments 

• Les verbes en –ger, -cer  

• Les verbes ouvrir, acceuillir  

 
 
 
 
 



 
 

5.3 TERCEIRA  AVALIACIÓN : MARZO-MAIO 
 

UNITÉ 8: On vend ou on garde? UNITÉ 9: Félicitations! 
Communication/Compréhension 

• Dialogue : la brocante 

• Article d’un journal 

• Dialogue : la vente sur Internet 

• Page web de vente d’objets usés 

• Permettre, défendre, obliger 

• Décrire un objet 
Lexique/Phonétique 

• Les couleurs et les formes 

• Les matériaux 

• Les mesures 

• L’informatique 

• Les sons [E] / [O] / [Œ] 
Grammaire 

• La formation du pluriel (2) 

• Les adjectifs de couleur 

• Beau, nouveau, vieux  

• Les pronoms relatifs qui/ que  

• L’imparfait 

• Les verbes connaître, écrire, mettre, vendre  

Communication/Compréhension 

• Texte informatif sur le mariage 

• Dialogue : demande d’infos à la gare 

• Dialogue : recherche d’un hôtel sur Internet 

• Présenter ses vœux  

• Faire une réservation 
Lexique/Phonétique 

• Les voyages 

• L’aéroport et l’avion 

• Les fêtes 

• La gare et le train 

• L’hôtel 

• Les sons [ɑ̃] / [ɛ̃] / [ɔ]   
Grammaire 

• Les articles : particularités 

• Les pronoms interrogatifs : lequel  

• Les pronoms démonstratifs 

• La question avec inversion 

• Les adverbes de manière 

• Les verbes recevoir, conduire  

UNITÉ 10: On fait le ménage! 
Communication/Compréhension 

• Conversation sur les tâches ménagères 

• Page web d’échange de maisons 



 
 

• Conversation téléphonique 

• Annonce immobilière 

• Protester et réagir 

• Exprimer l’intérêt et l’indifférence 
Lexique/Phonétique 

• Le logement et la maison 

• Les pièces, les meubles et l’équipement 

• Les tâches ménagères 

• Les sons [s]/ [z] 
Grammaire 

• Le présent progressif 

• Les pronoms possessifs 

• La phrase négative (3) 

• Quelques adjectifs et pronoms indéfinis 

• Les verbes lire, rompre, se plaindre  
 

        5.4 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CC 

                                                     BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orais 

                                                                 INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta os puntos principais e os 
detalles relevantes das mensaxes, 
gravadas ou de viva voz, que 
conteñan instrucións, indicacións 

CCL 

Capta os puntos principais 
e os detalles relevantes das 
instrucións, indicacións ou 
outra información 

Capta os puntos principais e 
os detalles relevantes das 
instrucións, indicacións ou 
outra información 

Capta os puntos 
principais e os detalles 
relevantes das 
instrucións, indicacións 

Capta os puntos 
principais e os detalles 
relevantes das 
instrucións, indicacións 



 
 

ou outra información claramente 
estruturada (p. e. sobre como 
utilizar unha máquina ou 
dispositivo de uso cotián), sempre 
que poida volver escoitar o que se 
dixo ou pedir confirmación. 

claramente estruturada 
con dificultade e con 
necesidade de repeticións 
e con apoio xestual. 

claramente estruturada con 
algunha dificultade e con 
necesidade de repeticións. 

ou outra información 
claramente estruturada 
sen ningunha dificultade 
con necesidade de 
repeticións. 

ou outra información 
claramente estruturada 
sen ningunha dificultade 
sen necesidade de 
repeticións. 

2. Entende o que se di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes), e os 
puntos principais e a información 
relevante cando se lle fala 
directamente en situacións menos 
habituais (p. e. se xorde algún 
problema mentres viaxa), sempre 
que poida volver escoitar o que se 
dixo. 

CCL 

Entende os puntos 
principais e a información 
relevante do que se lle di 
en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas con 
bastante dificultade e con 
necesidade de repeticións 
e con apoio gestual. 

Entende os puntos principais 
e a información relevante do 
que se lle di en transaccións 
e xestións cotiás e 
estruturadas con apoio 
visual e con necesidade de 
repetición. 

Entende os puntos 
principais e a información 
relevante do que se lle di 
en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas con 
apoio visual sen 
necesidade de repetición. 

Entende os puntos 
principais e a información 
relevante do que se lle di 
en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas sen 
necesidade de repetición. 

3. Comprende, nunha conversación 
informal na que participa, opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas sobre diversos asuntos 
cotiáns ou de interese persoal, así 
como a expresión de sentimentos 
sobre aspectos concretos de temas 
habituais ou de actualidade. 

 
CCL 
CAA 

Ten dificultade en 
identificar opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas nunha 
conversación informal con 
apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición, 
así como a expresión de 
sentimentos. 

Identifica opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas nunha 
conversación informal con 
apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición, así 
como a expresión de 
sentimentos. 

Identifica opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas nunha 
conversa informal con 
apoio visual e xestos, sen 
necesidade de repetición, 
así como a expresión de 
sentimentos. 

Identifica opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas nunha 
conversación informal 
sen apoio visual nin 
xestos, así como a 
expresión de 
sentimentos. 

4. Comprende, nunha conversación 
formal ou entrevista na que 
participa, información relevante de 

CCL 
Ten dificultade en 
identificar información 
relevante de carácter 

Identifica información 
relevante de carácter 
habitual e predicible nunha 

Identifica información 
relevante de carácter 
habitual e predicible 

Identifica información 
relevante de carácter 
habitual e predicible 



 
 

carácter habitual e predicible sobre 
asuntos prácticos no ámbito 
educativo, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se 
reformule, aclare ou elabore, algo 
do que se lle dixo. 

habitual e predicible nunha 
conversación formal con 
apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición. 

conversación formal con 
apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición. 
 

nunha conversación 
formal con apoio visual e 
xestos, sen necesidade de 
repetición. 

nunha conversación 
formal sen apoio visual 
nin xestos. 

5. Distingue, con apoio visual ou 
escrito, o sentido xeral e as ideas 
máis importantes en presentacións 
ben estruturadas e de exposición 
lenta e clara sobre temas 
coñecidos ou do seu interese nos 
ámbitos persoal e educativo. 

 
CCL 

Ten dificultade en 
distinguiro sentido xeral e 
as ideas máis importantes 
en presentacións ben 
estruturadas e de 
exposición lenta e clara con 
apoio visual ou escrito. 

Distingue o sentido xeral e as 
ideas máis importantes en 
presentacións ben 
estruturadas e de exposición 
lenta e clara con apoio visual 
ou escrito. 

Distingue o sentido xeral 
e as ideas máis 
importantes en 
presentacións ben 
estruturadas e de 
exposición lenta e clara 
sen apenas apoio visual 
ou escrito. 

Distingue o sentido xeral 
e as ideas máis 
importantes en 
presentacións ben 
estruturadas e de 
exposición lenta e clara 
sen necesidade de apoio 
visual nin escrito. 

6. Identifica os aspectos máis 
importantes de programas 
informativos, documentais e 
entrevistas na televisión, así como 
o esencial de anuncios publicitarios 
e programas de entretemento, 
cando o discurso está ben 
estruturado e articulado con 
claridade nunha variedade 
estándar da lingua, e con apoio da 
imaxe. 

 
 
CAA 

Ten dificultades en 
identificar os aspectos máis 
importantes de programas 
da televisión e o esencial 
de anuncios publicitarios e 
programas de 
entretemento ben 
estruturados e en lingua 
estándar, e con apoio da 
imaxe. 

Sabe identificar os aspectos 
máis importantes de 
programas da televisión e o 
esencial de anuncios 
publicitarios e programas de 
entretemento ben 
estruturados e en lingua 
estándar, e con apoio da 
imaxe. 

Sabe identificar os 
aspectos máis 
importantes de 
programas da televisión e 
o esencial de anuncios 
publicitarios e programas 
de entretemento ben 
estruturados e en lingua 
estándar, sen apoio da 
imaxe. 

Sabe identificar o sentido 
global os aspectos máis 
importantes de 
programas da televisión e 
o esencial de anuncios 
publicitarios e programas 
de entretemento aínda 
cando non están ben 
estruturados nin en 
lingua estándar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
                     AVALIABLES 

CC 

                                  BLOQUE 2:Produción de Textos Orais: Expresión e Interacción 

                                                           INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 



 
 

1. Fai presentacións ensaiadas 
previamente, breves e con apoio 
visual (p. e. transparencias, 
pósteres ou outro material gráfico), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos do seu interese, 
organizando a información básica 
nun esquema coherente e 
ampliándoa con algúns exemplos, e 
respondendo preguntas sinxelas 
dos oíntes sobre o tema tratado. 

 
 
 
CCL 

Fai presentacións breves e 
ensaiadas, cun esquema 
coherente e algúns 
exemplos, e responde a 
preguntas sinxelas dos 
oíntes sobre o seu contido 
dunha maneira pouco 
clara, con algunhas pausas, 
con necesidade de 
repeticións e sen apoio de 
xestos. 

Fai presentacións breves e 
ensaiadas, cun esquema 
coherente e algúns 
exemplos, e responde a 
preguntas sinxelas dos oíntes 
sobre o seu contido dunha 
maneira clara, con algunhas 
pausas, con necesidade de 
repeticións e sen apoio de 
xestos. 

Fai presentacións breves 
e ensaiadas, cun esquema 
coherente e algúns 
exemplos, e responde a 
preguntas sinxelas dos 
oíntes sobre o seu 
contido dunha maneira 
clara, con algunhas 
pausas, sen necesidade 
de repeticións e con 
apoio de xestos. 

Fai presentacións breves 
e ensaiadas, cun esquema 
coherente e algúns 
exemplos, e responde a 
preguntas sinxelas dos 
oíntes sobre o seu 
contido dunha maneira 
utilizando expresións 
previamente traballadas 
e apoiándose en xestos. 

2. Desenvólvese coa suficiente 
eficacia en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou unha 
estancia noutros países por 
motivos persoais ou educativos 
(transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, relacións coas 
autoridades, saúde, lecer). 

 
 
CCL 
 
CSC 

Desenvólvese con 
dificultade en xestións e 
transaccións cotiás e 
menos habituais, dunha 
maneira pouco clara, con 
algunhas pausas, con 
necesidade de repeticións 
e sen apoio de xestos. 

Desenvólvese 
suficientemente en xestións 
e transaccións cotiás e 
menos habituais, con 
algunhas pausas, con 
necesidade de repeticións e 
o apoio de xestos. 

Desenvólvese 
eficazmente en xestións e 
transaccións cotiás e 
menos habituais, 
conalgunhas pausas, pero 
sen necesidade de 
repeticións nin o apoio de 
xestos. 

Desenvólvese 
eficazmente en xestións e 
transaccións cotiás e 
menos habituais, 
senpausas e sen 
necesidade de repeticións 
nin o apoio de xestos. 

3. Participa en conversacións 
informais, cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns, 
nas que intercambia información e 
expresa e xustifica opinións 
brevemente; narra e describe 
feitos ocorridos no pasado ou plans 
de futuro; fai suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións; expresa 

 
 
CCL 

Participa en conversacións 
informais con algunha 
dificultade na comprensión 
e con problemas para 
describir con certo detalle 
aspectos concretos. 

Participa en conversacións 
informais sen dificultade na 
comprensión, e adoita 
describir con certo detalle 
aspectos concretos. 

Participa en 
conversacións informais 
sen dificultade na 
comprensión nin á hora 
de describir con certo 
detalle aspectos 
concretos. 

Participa en 
conversacións informais 
sen ningunha dificultade 
na comprensión nin á 
hora de describir con 
bastante detalle aspectos 
concretos. 



 
 

e xustifica sentimentos de maneira 
sinxela, e describe con certo 
detalle aspectos concretos de 
temas de actualidade ou de 
interese persoal. 

4. Toma parte en conversacións 
formais ou entrevistas de carácter 
académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, 
intercambiando información 
relevante sobre feitos concretos, 
pedindo e dando instrucións ou 
solucións a problemas prácticos, 
expondo con sinxeleza e claridade 
os seus puntos de vista, e 
xustificando brevemente as súas 
accións, opinións e plans. 

 
 
CLC 
 
CSC 

Desenvólvese con 
dificultade nunha 
conversación formal ou 
entrevista na que debe 
achegar diferentes puntos 
de vista e opinións 
persoais, con algunhas 
pausas, con necesidade de 
repeticións e sen apoio de 
xestos. 

Desenvólvese nunha 
conversación formal ou 
entrevista na que debe 
achegar diferentes puntos 
de vista e opinións persoais, 
con algunhas pausas, con 
necesidade de repeticións e 
sen apoio de xestos. 

Desenvólvese sen 
dificultade nunha 
conversación formal ou 
entrevista achegando 
diferentes puntos de vista 
e opinións persoais, con 
algunhas pausas, sen 
necesidade de repeticións 
e con apoio de xestos. 

Desenvólvese sen 
ningunha dificultade 
nunha conversación 
formal ou entrevista 
achegando diferentes 
puntos de vista e 
opinións persoais, sen 
necesidade de repeticións 
ninapoio de xestos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CC 

                                                    Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

                                                             INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica a información máis 
importante en instrucións sobre o 
uso de aparellos ou de programas 
informáticos de uso habitual, e 
sobre a realización de actividades e 
normas de seguridade ou de 
convivencia na contorna pública e 

CCL 

Identifica con dificultade a 
información máis 
importante en 
instruciónsxerais, con 
axuda da imaxe. 

Identifica, con axuda da 
imaxe, a información máis 
importante en 
instruciónsxerais. 

Identifica, sen ningunha 
dificultade, a información 
máis importante en 
instruciónsxerais con 
axuda da imaxe. 

Identifica, sen apoio de 
imaxes, a información 
máis importante en 
instruciónsxerais. 



 
 

educativa.  

2. Entende o sentido xeral e os 
puntos principais de anuncios e 
comunicacións de carácter público, 
institucional ou corporativo 
claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu 
interese persoal ou académico (p. 
e. sobre cursos, prácticas ou 
bolsas).  

CCL 
 

Entende con moita 
dificultade o sentido xeral e 
os puntos principais de 
anuncios e comunicacións 
de carácter público, 
institucional ou corporativo 
claramente estruturados. 

Entende xeralmente o 
sentido xeral e os puntos 
principais de anuncios e 
comunicacións de carácter 
público, institucional ou 
corporativo claramente 
estruturados. 

Entende sen dificultade o 
sentido xeral e os puntos 
principais de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo claramente 
estruturados. 

Entende sen ningunha 
dificultade o sentido xeral 
e os puntos principais de 
anuncios e comunicacións 
de carácter público, 
institucional ou 
corporativo aínda cando 
non están claramente 
estruturados. 

3. Comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte 
incluíndo foros online ou blogs, na 
que se describen e narran feitos e 
experiencias, impresións e 
sentimentos, e se intercambian 
información e opinións sobre 
aspectos concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu 
interese.  

 
CCL 
 

Identifica con dificultade a 
función comunicativa de 
correspondencia persoal 
en calquera formato sobre 
aspectos concretos de 
temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

Identifica a función 
comunicativa de 
correspondencia persoal en 
calquera formato sobre 
aspectos concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

Identifica sen dificultade 
a función comunicativa 
de correspondencia 
persoal en calquera 
formato sobre aspectos 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

Identifica sen ningunha 
dificultade a función 
comunicativa de 
correspondencia persoal 
en calquera formato 
sobre todo tipo de temas 
xerais. 

4. Entende o suficiente da 
correspondencia de carácter 
formal, institucional ou comercial 
sobre asuntos que poden xurdir 
mentres organiza ou realiza unha 
viaxe ao estranxeiro (p. e. 
confirmación ou cambio de reserva 
de billetes de avión ou 
aloxamento).  

 
CCL 

Identifica con dificultade a 
función comunicativa da 
correspondencia de 
carácter formal, 
institucional ou comercial. 

Identifica normalmente a 
función comunicativa da 
correspondencia de carácter 
formal, institucional ou 
comercial. 

Identifica sen apenas 
dificultade a función 
comunicativa da 
correspondencia de 
carácter formal, 
institucional ou 
comercial. 

Identifica sen ningunha 
dificultade a función 
comunicativa da 
correspondencia de 
carácter formal, 
institucional ou 
comercial. 



 
 

5. Identifica a información máis 
importante en textos xornalísticos 
en calquera soporte, breves e ben 
estruturados e que traten de temas 
xerais ou coñecidos, e capta as 
ideas principais de artigos 
divulgativos sinxelos sobre temas 
do seu interese.  

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 

Recoñece con moitas 
dificultades a información 
máis importante de textos 
xornalísticos breves e as 
ideas principais de artigos 
divulgativos sinxelos con 
moita axuda visual e 
contextual. 

Recoñece con pouca 
dificultade a información 
máis importante de textos 
xornalísticos breves e as 
ideas principais de artigos 
divulgativos sinxelos con 
bastante axuda visual e 
contextual. 

Recoñece sen dificultade 
a información máis 
importante de textos 
xornalísticos breves e as 
ideas principais de artigos 
divulgativos sinxelos con 
pouca axuda visual e 
contextual. 

Recoñece sen ningunha 
dificultade a información 
máis importante de 
textos xornalísticos 
breves e as ideas 
principais de artigos 
divulgativos sinxelos sen 
axuda visual e contextual. 

6. Entende información específica 
relevante en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas ou 
asuntos relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus 
intereses. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 

Identifica con bastante 
dificultade información 
específica relevante en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 
consulta claramente 
estruturados. 

Entende con dificultade 
información específica 
relevante l en páxinas web e 
outros materiais de 
referencia ou consulta 
claramente estruturados. 

Identifica sen apenas 
dificultade información 
específica relevante en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia 
ou consulta claramente 
estruturados. 

Identifica sen ningunha 
dificultade información 
específica relevante en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia 
ou consulta claramente 
estruturados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
                      AVALIABLES 

CC 

                             BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

                                                         INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un cuestionario con 
información persoal, académica ou 
ocupacional (p. e. para participar 
nun campo arqueolóxico de verán).  

CCL 
 
CAA 
 

Completa un cuestionario 
con información persoal, 
académica ou ocupacional 
con moita dificultade. 

Completa un cuestionario 
con información persoal, 
académica ou ocupacional 
con algunha dificultade. 

Completa un cuestionario 
con información persoal, 
académica ou 
ocupacionalsen apenas 
dificultade. 

Completa sen ningunha 
dificultade un 
cuestionario con 
información persoal, 
académica ou 
ocupacional. 

2. Escribe notas, anuncios,  Escribe con moita Escribe notas, anuncios, Escribe notas, anuncios, Escribe sen dificultade 



 
 

mensaxes e comentarios breves, en 
calquera soporte (p. e. en Twitter 
ou Facebook), nos que solicita e 
transmite información e opinións 
sinxelas, respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía e da netiqueta.  

CCL 
 
CD 
 

dificultade notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera 
soporte. 

mensaxes e comentarios 
breves, en calquera 
soportecon algunha 
dificultade. 

mensaxes e comentarios 
breves, en calquera 
soportesen apenas 
dificultade. 

notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera 
soporte. 

3. Escribe, nun formato 
convencional, informes moi breves 
e sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema académico, 
facendo breves descricións e 
narrando acontecementos 
seguindo unha estrutura 
esquemática.  

 
 
CCL 
 

Escribe con moita 
dificultade informes moi 
breves e sinxelos con 
información esencial sobre 
un tema académico. 

Escribe informes moi breves 
e sinxelos con información 
esencial sobre un tema 
académico, seguindo unha 
estrutura esquemática. 

Escribe informes de certa 
lonxitudecon información 
esencial sobre un tema 
académico. 

Escribe informes de certa 
lonxitude con 
información esencial e 
detallada sobre un tema 
académico. 

4. Escribe correspondencia persoal, 
en calquer  formato, na que 
describe experiencias e 
sentimentos; narra actividades e 
experiencias pasadas e intercambia 
información e opinións sobre 
temas concretos de interese 
persoal ou educativo.  

 
CCL 
 
CSC 

Escribe a partir dun modelo 
correspondencia persoal na 
que expresa opinións, 
experiencias e sentimentos 
persoais. 

Escribe de forma autónoma 
correspondencia persoal na 
que expresa opinións, 
experiencias e sentimentos 
persoais. 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia persoal 
na que expresa opinións, 
experiencias e 
sentimentos persoais con 
certo detalle. 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia persoal 
na que expresa opinións, 
experiencias e 
sentimentos persoais con 
gran nivel de detalle. 

5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, na que pide ou dá 
información, ou solicita un servizo, 
observando as convencións formais 

 Escribe a partir dun modelo 
correspondencia formal 
básica e breve con moita 
dificultade. 
 

Escribe de forma autónoma 
correspondencia formal 
básica utilizando un léxico 
correcto. 
 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia formal 
básica utilizando un léxico 
adecuado ao contexto e á 
intención. 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia formal 
de certa 
extensiónutilizando un 
léxico adecuado ao 



 
 

e as normas de cortesía máis 
comúns neste tipo de textos. 

 contexto e á intención. 

 

6. Elementos transversais 

Na nosa materia a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual así como as tecnoloxías da información e da 
comunicación son elementos que traballamos diariamente na aula. 
Ademáis, ao longo do curso tamén traballaremos cos seguintes temas transversais según a temática de cada unidade: 

• o emprendemento 

• a educación cívica e constitucional 

• a igualdade entre homes e mulleres 

• a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

• a igualdade de trato e a non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social (evitaranse os comportamentos e 
os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 
favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual) 

• os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 
humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de 
calquera tipo de violencia 

• a educación e a seguridade viaria: promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, para 
que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios das vías en calidade de peóns e condutores e para que 
respeten as normas e os sinais favorecendo así a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 
actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

• o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual,  as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización 
das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

• o fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde. 
 



 
 

7. Metodoloxía didáctica, materiais e recursos didácticos. 
 
En 1.º de Bacharelato, os alumnos que optan pola materia Segunda Lingua Francés estudárona durante a ESO, e o seu nivel de coñecementos 
é, en principio, bastante amplo; o feito de elixir a materia supón o seu interese por ela, á vez que querer continuar unha aprendizaxe anterior; 
pero poderiamos atopar igualmente alumnos que iniciaron a aprendizaxe do francés, abandonárona (por ter que consolidar materias troncais, 
por exemplo) e queren retomar a súa aprendizaxe en Bacharelato. No noso centro estas categorías de estudantes conviven nunha mesma aula. 
Polo tanto, o método para Bacharelato debe ser flexible e dar xogo ó profesor para que o poida adaptar as diferentes situacións do grupo. 
A metodoloxía empregada na materia de Segunda Lingua Extranxeira terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas 
características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas 
capacidades. 
Será activa e participativa favorecendo o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos 
de investigación en distintos campos do saber e a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo. Faranse  agrupamentos flexibles e 
permitirase a colocación en pequenos grupos ou por parellas co fin de motivar ó alumnado para que participe activamente na clase utilizando a 
lingua francesa. As TICS serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe polo seu carácter imprescindible na educación superior e pola súa 
utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 
Traballaranse tódalas competencias, principalmente a competencia escrita e oral, en Bacharelato pretenderase que os alumnos comprendan a 
información global e específica de mensaxes máis complexas, e tamén que tomen conciencia do valor da lingua estranxeira como vehículo de 
comunicación internacional e  aprecien a súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual. Os niveis de comprensión irán graduados 
a partir das habilidades comunicativas receptivas máis básicas, como son recoñecer ou identificar determinados elementos e información,  
interpretar  opinións , etc… Tratase  de conseguir en Bacharelato a automatización no uso das habilidades comunicativas , grazas  a revisión e 
práctica continuas que se fai delas ao longo das avaliacións. Polo que respecta á produción oral, os alumnos intentarán  recrear conversacións 
nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir ideas e opinións de maneira clara e ordenada, utilizando estratexias de comunicación. 
Así deberán ser capaces de preparar unha exposición oral mostrando a consecución clara e ordenada dun guión. Aunque as mensaxes teñan 
erros, estes non deberán supoñer un obstáculo para a comunicación fluída e natural entre os interlocutores. 
Os textos terán un carácter cada vez máis complexo,  pertencendo á realidade persoal e académica do alumnado. As producións incluirán 
narracións, textos argumentativos, descricións de persoas, resúmenes de lecturas e opinión persoal sobre temas de actualidade tratados na 
aula, etc. Os alumnos deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando así un maior grao de madurez sintáctica (o uso 
dalgunhas oracións subordinadas, o uso correcto dos marcadores do discurso, a ampliación do léxico, etc…). 



 
 

É moi importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado e 
procurar o traballo en equipo do profesorado co fin de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a 
coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo. 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: libro de texto (Génération Lycée 1, editorial Santillana),diccionarios, material audiovisual (CD, películas 
en DVD, …), lecturas (textos, sucesos, cómics, …) axeitados ó nivel do alumnado. Tamén se utilizarán documentos auténticos sobre os temas 
tratados nas unidades didácticas ou temas en relación con elas que poderán ser artículos de revistas, periódicos ou sacados de páxinas da 
Internet.  A utilización da Internet como apoio de clase será utilizado con frecuencia xa que a temática das leccións está vinculada a vida cotiá e 
na rede sempre hai material de apoio ao respecto. 
 

8. Procedemento para a avaliación 
 

8.1  Avaliación inicial 
Ao comezo do curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de 
aprendizaxe, o profesor realizará unha avaliación inicial mediante una proba escrita, incidindo na obtención de información sobre os 
coñecementos previos do alumnado na materia e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Os resultados obtidos nesta proba 
non afectarán as calificacións sendo de carácter meramente informativo para o profesorado. Soamente contarán para coñecer o nivel dos 
alumnos e modificar a programación adaptandoa ó nivel do grupo se fora necesario.  Ademais coa  unidade preliminar do libro de texto 
repasamos algunhas estruturas gramaticais aprendidas en niveis anteriores e descubrimos  o uso da lingua francesa noutros países ademais de 
Francia. 
 

8.2  Avaliación continua e instrumentos de avaliación 
A avaliación será diferenciada por trimestres e valorarase a consecución de obxetivos relativos ós contidos traballados en clase. En líneas 
xerais, teranse en conta as probas escritas, o traballo diario, as exposicións orais, a realización de traballos e a expresión oral e escrita. 
Valorarase: 

 a participación activa na clase a atención sistemática na aula, a toma de notas no caderno dos contidos que se vaian traballando na aula 
e a realización das tarefas individuais encomendadas, o traballo persoal en actividades propostas para a súa elaboración durante as 
sesións lectivas e tamén na casa. 

 feito de comunicarse en Francés tanto como sexa posible e participar en conversas usando unha linguaxe de dificultade crecente. 



 
 

 interese por corrixir publicamente as producións propias ou as dos demais. 
Actitudes a ter en conta: 

 Amosar unha actitude positiva e de interese cando se fale de aspectos culturais relacionados cos países onde se fala a L.E. sen mostrar 
prexuízos e valora-la importancia do coñecemento dunha L.E. como medio de comunicación internacional. 

 Mostrar certa desinhibición no uso da lingua estranxeira e participar activamente e con vontade nas actividades da aula. 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

AVALIACIÓN  Continua Nº de exames por avaliación                2 

EXAME DE RECUPERACIÓNS SI  NON NON 

 
 
NOTA (%) 

EXAME 100% Actividades na aula  Actitude   
 
OUTROS  
CRITERIOS 

   Todas as notas de clase, tanto de traballos orais como escritos, a participación activa e a atención na aula, o traballo na clase 
e as tarefas entregadas ó profesor así como ter unha actitude positiva de cara á materia contarán positivamente na nota. A 
nota final, de non ser un número enteiro, poderá ser redondeada á alza ou á baixa dependendo do comportamento e a 
participación do alumno ao longo do curso. No caso de non realizar as tarefas, ter algún parte de incidencias ou ter unha 
actitude negativa non se terán en conta e farase o redondeo á baixa.  
    Faranse dous exames por trimestre: 

• un exame de gramática, vocabulario e expresión escrita da materia dada no trimestre (70% da nota) 

• un exame de comprensión escrita e oral e/ou expresión escrita e oral (30% da nota) 
    Só se fará media das dúas partes cando en cada unha delas o alumno acade como mínimo un 3,5 ou o supere  e  poderá 
obter unha cualificación positiva cando a media das duas partes sexa igual ou superior a 5 sobre 10. Excepcionalmente, sí se 
poderá facer media no caso do alumnado que por circunstancias persoais graves e habéndose esforzado e traballado, non 
houbese acadado a nota mínima esixida. 
    Se un alumno/a é descuberto copiando suspenderá a avaliación e daráselle a oportunidade de aprobala facéndolle un 
exame de recuperación no seguinte trimestre. En caso de que suceda na 3ª avaliación, terá que realizar outra proba 
examinándose de toda a materia. 



 
 

 
NOTA FINAL XUÑO 
 
 
 
 
 
 
 

 Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con 
actividades similares ás realizadas na aula. Tamén se poderá facer algún exame similar os das probas da ABAU. Dado que a 
avaliación será continua, non haberá exames de recuperación nin se fará media das tres avaliacións. A nota final será a obtida 
na terceira avaliación e terá moi en conta a evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha 
cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 
Alumnos con perda do dereito de avaliación continua:      
Se un alumno fora sancionado coa perda do dereito de avaliación continua, terá que realizar unha proba a finales de curso 
onde se examinará de todolos contidos dados en clase. Esta proba valorarase sobre 10 puntos e será necesario obter un 
mínimo de cinco puntos para superala. A cualificación final será a nota obtida nesa proba. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Non haberá exames de recuperación durante o curso, xa  que é avaliación continua. 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  
DE XUÑO 

No caso de que o alumno suspenda no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase de toda a 
materia.  O exame desta convocatoria versará sobre os temas explicados na aula e presentará unha estructura similar a das 
probas realizadas ao longo do curso. 

 

8.3  Adaptación da metodoloxía e da avaliación para a docencia non presencial ou semi presencial se se dera o caso 
 
Sempre que a situación actual debido á pandemia polo Covid 19 o permita ou a Consellería de educación dicte outras normas, as clases e os 
exames faranse presencialmente. De non ser o caso aplicaríamos os seguintes criterios: 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A valoración do aprendizaxe seguirase levando a cabo de forma permanente a pesar de non ser presencial.  Nas clases non 
presenciais o alumno terá que realizar e entregar por correo electrónico as actividades, os exercicios e traballos postos polo 
departamento na aula virtual. Estudará, practicará e repasará contidos mediante fichas gramaticais, audios, vídeos, libro de texto e 
caderniño de exercicios. Colgaranse as correccións dos exercicios semanalmente e o alumno deberá correxir os seus fallos e 
reenviarlle a corrección feita ó profesor. Todos estes contidos e tarefas coas instrucións pertinentes serán colgados na aula virtual do 
departamento de francés. 
O profesor irá anotando tódolos datos obtidos dos alumnos (tarefas, probas, dúbidas plantexadas nas correccións, informes de 



 
 

actividade e de participación na Aula Virtual,…) a través dos distintos medios que ten o seu alcance. 
Valorarase a realización das tarefas individuais encomendadas a través da aula virtual, o interese por corrixir os fallos nas producións 
propias e o traballo e esforzo persoal nas actividades propostas para a súa elaboración na casa. 
Se a docencia fose semi presencial, aproveitaríanse as horas de clase presenciais para explicar a teoría, aclarar dúbidas e practicar 
oralmente a lingua e a lectura de diálogos, textos, .... As horas de clase non presenciais dedicaríanse á realización de tarefas para 
practicar os contidos dados na aula. 

Instrumentos: 
Teranse en conta o traballo individual, o interés e o esforzo demostrado polo alumno así como os traballos e as tarefas realizadas  e 
enviadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos de entrega postos polo profesor. 
Cualificación trimestral: 

• un exame de gramática, vocabulario, expresión escrita e comprensión escrita da materia dada en cada avaliación : 80% da nota. Esta 
proba realizarase telemáticamente a través da aula virtual nun horario establecido e deberá ser entregada correctamente 
seguindo as instrucións por correo electrónico ó profesor no prazo indicado. Se o alumno non fai a entrega da proba nese 
prazo sin causa xustificada estará suspenso. Se a situación sanitaria o permite faríase presencialmente. 

• todalas tarefas subidas á aula virtual realizadas e entregadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos de entrega 
postos polo profesor: 20% da nota. Para poder valorar as tarefas, o alumno deberá ter feitas e entregadas o 100% de todas 
elas (de non ser o caso non se lle sumará nada á nota acadada no exame). 

• se o alumno non puidese conectarse á aula virtual, a correcta realización destas actividades e tarefas de participación online propostos 
pola profesora que o alumno lle faga chegar para a súa corrección polo medio do que se dispoña sumará ata un 10% de incremento para 
o cálculo da nota final.  

Cualificación final 

Cualificación final de curso  
Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con actividades similares ás 
practicadas a través da aula virtual. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de recuperación nin se fará media das tres 
avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha cualificación igual ou 
superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 

Proba 
No caso de que alumno suspenda no mes de xuño, presentarase á convocatoria extraordinaria e examinarase da materia dada durante o curso.  
O exame da convocatoria extraordinaria versará sobre os temas explicados e presentará unha estrutura similar a das probas realizadas ao longo 



 
 

 

8.4 Medidas de atención á diversidade 
 
Efectuarase un seguemento global da aprendizaxe dos/as alumnos/as para detectar dificultades e necesidades especiais e recorrer aos apoios 
ou actividades adecuadas. Dependendo das dificultades que a clase teña para a asimilación da materia ou tamén de outros criterios, o 
profesorado que imparte este curso poderá eliminar partes de unidades didácticas ou engadir algunha temática diferente si así o considera. 
 

8.5 Mínimos esixibles para superar a materia 
 
Os alumnos deberán saber os contidos gramaticais e lexicais que aparecen no libro de texto de cada unidade didáctica dada en clase, ter una 
pronunciación correcta, saber utilizar expresións de uso frecuente, expresións idiomáticas, etc… e fórmulas básicas de interacción social 
(mostrar acordo e desacordo, pedir aclaracións,…). Tamén deben saber extraer informacións específicas a partir de textos auténticos ou semi-
auténticos e producir tanto mensaxes orais comprensibles como redactar textos escritos sinxelos. 
 

9. Actividades complementarias e extraescolares 
 
Durante este curso non haberá actividades complementarias e extraescolares. 

                                                                                                                                                                              
 
 

 

extraordinaria  
de xuño 

do curso. 
O exame será cualificado sobre dez puntos. A cualificación mínima que deberá obter o alumno para aprobar será un CINCO. 
Se a situación o permite farase o exame presencial do contrario farase telemáticamente ou seguindo as instrucións que estableza a Consellería de 
Educación.  
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1. Introdución 
 
As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na 
vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento 
doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler ou escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o 
mundo; como medio das relacións interpersoais e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é 
un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social 
e tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas 
cidadás, e o intercambio de ideas. Por iso é importante tomar conciencia do valor da lingua estranxeira como vehículo de comunicación 
internacional e  apreciar a súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual. Procurarase que ao longo da etapa o alumnado adquira a 
terminoloxía propia das materias na lingua estranxeira a pesar da redución horaria establecida pola nova lei na asignatura. 

 
2. Obxectivos do Bacharelato 
 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 
quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 



 
 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 
evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 
 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado.  
 



 
 

3. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 
      

    a. Competencias clave 
 

A competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha competencia clave.  
Pero, pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite de maneira transversal, axudar ao desenvolvemento das demais 
competencias clave e contribuír ao desenvolvemento dos alumnos e das alumnas como persoas, estudantes, cidadáns e profesionais. As 
competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da súa 
educación. 
 As competencias clave para a aprendizaxe permanente, identificáronse nas seguintes competencias: 
 
Comunicación lingüística 
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o 
individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Con distinto nivel de dominio e 
formalización especialmente en lingua escrita, esta competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunha delas 
e así enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Igualmente, favorécese o acceso a máis e diversas fontes 
de información, comunicación e aprendizaxe.  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das 
persoas que resultan fundamentais para a vida. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é 
determinante, a consecución e a sustentabilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á 
capacidade crítica e a visión razoada e razoable das persoas. A iso contribúen a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía:  

a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar 
e predicir distintos fenómenos no seu contexto. A competencia matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e 
as estruturas, así como das operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 
 



 
 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico e á interacción 
responsable con él dende accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e á mellora do medio natural, decisivas 
para a protección e o mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do 
pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que 
conducen á adquisición de coñecementos, o contraste de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. As competencias 
en ciencia e tecnoloxía capacitan a cidadáns responsables e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e 
tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para 
identificar, expor e resolver situacións da vida cotiá –persoal e social– analogamente a como se actúa fronte aos retos e problemas 
propios da actividades científicas e tecnolóxicas. 

 
Competencia dixital 
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación para alcanzar os 
obxectivos relacionados co traballo, a empleabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e a participación na sociedade. Esta 
competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, na lectura e na escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna dixital. Require de 
coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de 
decodificación e transferencia. Isto leva o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén o acceso ás fontes e ao 
procesamento da información; e o coñecemento dos dereitos e das liberdades que asisten ás persoas no mundo dixital. 
 
Aprender a aprender  
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en 
distintos contextos formais, non formais e informais. Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na 
aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e 
a necesidade de aprender, de que o estudante senta protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a 
alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción de auto-eficacia. Todo o anterior contribúe a 
motivarlle para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a competencia de 
aprender a aprender require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e ás demandas das tarefas e 
das actividades que conducen á aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada vez máis eficaz e 
autónoma. 



 
 

 
Competencias sociais e cívicas 
As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e as actitudes sobre a sociedade, 
entendida dende as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas 
sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con 
outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e nas conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel 
máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. Trátase, por tanto, de axuntar o interese por profundar e 
garantir a participación no funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 
exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e 
políticas e ao compromiso de participación activa e democrática. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
A competencia sentida de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir 
conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes 
necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e 
laboral en que se desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas 
oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos 
relacionados. A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, contribuíndo así á cultura do 
emprendemento. Neste sentido, a súa formación debe incluír coñecementos e destrezas relacionados coas oportunidades de carreira e o 
mundo do traballo, a educación económica e financeira ou o coñecemento da organización e os procesos empresariais, así como o 
desenvolvemento de actitudes que leven un cambio de mentalidade que favoreza a iniciativa emprendedora, a capacidade de pensar de forma 
creativa, de xestionar o risco e de manexar a incerteza. 
 
Conciencia e expresións culturais  
A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e 
respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como 
parte da riqueza e do patrimonio dos pobos. Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade 
estética e creadora e ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como 



 
 

medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á 
conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades. 
 

      b. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, ou sobre como utilizar unha máquina ou un 
dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes, centros 
educativos), ou menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, nunha comisaría ou nun organismo público), se pode pedir confirmación 
dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, explicacións ou xustificacións de puntos de vista e opinións, sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, articulados de maneira clara, así como a formulación de hipóteses, a expresión de 
sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de temas como, p. e., a música, o cinema, a literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou entrevista na que participa, información relevante e detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas ou ocupacionais de carácter habitual e predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e a información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de 
exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual que complemente o discurso, así 
como o esencial de anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha variedade estándar da lingua, 
e cando as imaxes faciliten a comprensión. 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira coherente, explicando as ideas principais 
brevemente e con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media. 



 
 

2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou unha estancia noutros países 
por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira 
sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nas que intercambia información e expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de forma coherente 
feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con 
certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, 
intercambiando información pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os 
seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando e explicando brevemente e de maneira coherente as súas accións, opinións 
e plans. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
1. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia (p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de estudantes). 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a información relevante de anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou 
corporativo claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. sobre cursos, bolsas, 
ofertas de traballo). 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se describen con certo detalle feitos e 
experiencias, impresións e sentimentos; se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. se se lle solicitan documentos para unha estancia de estudos no estranxeiro). 
5. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións 
principais en textos de carácter claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 



 
 

6. Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados (p. e. 
enciclopedias, dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a materias académicas ou asuntos ocupacionais relacionados coa 
súa especialidade ou cos seus intereses. 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
1. Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha bolsa). 
2. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que solicita e transmite información e opinións sinxelas e 
nos que resalta os aspectos que lle resultan importantes (p. e. nunha páxina web), respectando as convencións e as normas de cortesía e da 
etiqueta. 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema académico, ocupacional, ou 
menos habitual (p. e. un accidente), describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións. 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra, de forma 
lineal e coherente, feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha viaxe, un acontecemento 
importante, un libro, unha película), ou feitos imaxinarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes e xustificando brevemente as súas opinións. 
5. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente destinada a 
pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, observando as convencións formais e as 
normas de cortesía usuais neste tipo de textos. 
 

4. Vinculación entre obxectivos, contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares de aprendizaxe  
 

Obxectivos                        Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 b 

 c 

 B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 
mensaxes orais:  

– Mobilización de información previa sobre o tipo de 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou 

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades 
da tarefa (de comprensión global, selectiva ou 
detallada) e mellorándoo, de ser o caso, facendo 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



 
 

Obxectivos                        Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, 
información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos (acenos, 
entoación, etc.). 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir do coñecemento doutras linguas, 
e de elementos non lingüísticos (imaxes, música, 
etc.). 

– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión 
de novos elementos. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha 
situación comunicativa, e conciencia da importancia de 
chegar a comprender textos orais sen precisar entender 
todos os seus elementos. 

 B1.3. Constancia no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición 
do dito. 

os detalles relevantes do texto. 

 B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os 
puntos principais e os detalles máis relevantes en textos 
orais breves ou de lonxitude media, claramente 
estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou abstractos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos 
habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

 B1.3. Comprender o esencial e a información relevante en 
situacións comúns, aínda que poidan necesitar unha 
xestión ou transacción menos habitual (explicacións a 
unha reclamación, cancelación dun servizo, etc.) que 
impliquen a solicitude de datos, realización de accións, 
formas de pagamento, etc.), sempre que lle poidan repetir 
o dito. 

 B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, 
sobre argumentacións básicas, puntos de vista e opinións 
relativos a temas frecuentes do ámbito persoal ou público, 
suposicións e hipóteses, sensacións e sentimentos 
básicos, claramente estruturados e articulados a unha 
velocidade lenta ou media, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido xeral e información esencial 
en presentacións ben estruturadas sobre temas 
coñecidos e predicibles, e de programas de televisión 
tales como informativos, entrevistas ou anuncios e 
películas, sempre que as imaxes sexan suficientemente 
redundantes para facilitar a comprensión. 

anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, 
etc.), e inferindo o que non se comprende e o que non 
se coñece mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas.  

 CCEC 

 SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, mesmo de tipo 
técnico, sempre que poida volver escoitar o dito ou 
pedir confirmación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible (datos persoais, formación, gustos, intereses 
e expectativas ou plans de futuro), sempre que poida 
pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB1.4. Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes, transportes e centros 
docentes), ou menos habituais pero referidas a 
necesidades inmediatas en situacións de comunicación 
comúns se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e 
sinxela na que participa, explicacións ou xustificacións 
básicas de puntos de vista e opinións, sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos 
habituais, articulados de maneira clara, así como a 
formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e 
a descrición de aspectos abstractos de temas como a 
música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade, 
se a persoa interlocutora está disposta repetir ou 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 



 
 

Obxectivos                        Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

reformular o dito. 

 SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas 
principais e información relevante en presentacións ou 
charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre 
temas coñecidos ou do seu interese relacionados co 
ámbito educativo ou ocupacional, e os aspectos máis 
significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas, así como o esencial de anuncios 
publicitarios, series e películas ben estruturados e 
articulados con claridade, nunha variedade estándar da 
lingua e cando as imaxes faciliten a comprensión. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 

 b 

 c 

 f 

 B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o destinatario e a 
finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e 
á canle, escollendo os expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención comunicativa. 

– Execución: 

– Concepción da mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas principais, e a súa 
estrutura básica.  

– Activación dos coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e elementos 
lingüísticos previamente asimilados e 
memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e coherencia 
básica, estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto memorizados e 
traballados na clase previamente.  

 B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para producir 
textos orais breves ou de lonxitude media, aínda que 
poidan producirse pausas, vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se quere expresar en situacións 
menos habituais ou en intervencións máis longas. 

 B2.2. Interactuar, en situacións reais ou simuladas, con 
eficacia suficiente para narrar e describir experiencias, 
acontecementos, sentimentos, reaccións, desexos e 
aspiracións e plans ou proxectos; e intercambiar 
información pouco complexa, pedir e dar indicacións ou 
instrucións sinxelas con certo detalle, xustificar 
brevemente opinións e puntos de vista; formular hipóteses 
e facer suxestións, e expresarse sobre temas algo 
abstractos, como películas, música, libros, etc. 

 B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz, con 
pronuncia clara e intelixible, información en situacións de 
comunicacióalumnado e menos habituais, pero 
predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a posibilidade e a imposibilidade, 
usando un repertorio de expresións frecuentes no ámbito 
público (doenzas, pequenas reclamacións, menús 

 SLEB2.1. Participa activamente en intercambios 
comunicativos na aula, utilizando a maioría das veces a 
lingua estranxeira, producindo mensaxes adecuadas ás 
situacións de comunicación reais ou simuladas, e 
colaborando para entender e facerse entender. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, 
ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio 
visual, sobre aspectos concretos de temas educativos 
ou ocupacionais do seu interese, organizando a 
información básica de maneira coherente, explicando 
as ideas principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas 
de maneira clara e a velocidade media. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nas que intercambia información e se 
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de 
vista; narra e describe de forma coherente feitos 
ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 
 

Obxectivos                        Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 
modesta) ou da mensaxe (limitar o que realmente 
lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido.  

– Definición ou reformulación dun termo ou 
expresión.  

– Uso da lingua materna ou "estranxeirización" 
de palabras da lingua meta.  

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, usando deícticos ou 
realizando accións que aclaran o significado.  

– Uso da linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas e contacto visual ou corporal).  

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, 
etc.) de valor comunicativo. 

 B.2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para comprender e facerse 
comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos comúns de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación. 

alternativos, accidentes, etc.), así como a expresión 
básica dos sentimentos e os intereses persoais, tales 
como satisfacción, desgusto, admiración e sorpresa. 

 B2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto 
cara a cara como por teléfono ou por outros medios 
técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun 
discurso comprensible e adecuado á situación e utilizando 
as estratexias necesarias para iniciar, manter e facer 
progresar a comunicación. 

 B2.5. Participar en situacións de comunicación formais 
que impliquen intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou 
ceder a quenda de palabra, aínda que se poida necesitar 
a axuda da persoa interlocutora, e sendo quen de 
intercambiar información e opinións, dar instrucións, 
xustificar brevemente os motivos de accións e plans, e 
argumentar de xeito sinxelo pero eficaz. 

inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e 
abstractos de temas como, por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

 SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza 
estratexias de comunicación lingüísticas e xestos 
apropiados para facerse entender, en situacións cotiás 
e menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou estadía noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, 
información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 SLEB2.5.  Toma parte en conversas formais, 
entrevistas e reunións de carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, 
intercambiando información pertinente sobre feitos 
concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista 
de maneira sinxela e con claridade, e razoando e 
explicando brevemente e de maneira coherente as súas 
accións, as súas opinións e os seus plans. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 

 b 

 c 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de 
tarefa e o tema, a partir da información superficial: 

 B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos e 
outras informacións visuais, e aos coñecementos previos 
sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos 
transferidos desde as linguas que coñece), identificando a 

 SLEB3.1. Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosadas; 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



 
 

Obxectivos                        Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, 
etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado pola 
tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, intensiva 
ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesarios para a 
realización da tarefa (sentido xeral, información 
esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paratextuais, e do 
coñecemento e as experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión 
de novos elementos. 

 B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, despedida e 
sinatura). 

información máis importante e deducindo o significado de 
palabras e das expresións non coñecidas.  

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas de carácter 
público, institucional ou corporativo. 

 B3.3. Comprender información relevante en textos do seu 
interese, descritivos ou narrativos, de certa lonxitude e 
ben estruturados, nos que se informa de acontecementos, 
se describen accións, persoas, obxectos e lugares, e se 
manifestan opinións, crenzas ou valores con expresións 
sinxelas. 

 B3.4. Comprender en textos formais un repertorio básico 
de expresións fixas para rexeitar (agradecendo ou 
xustificando), acceder (con reservas ou condicións); 
expresar posibilidade, imposibilidade ou obriga de facer 
algo; conceder e denegar (con ou sen obxeccións); 
aconsellar, recomendar ou animar a facer algo. 

 B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, breves ou de 
lonxitude media e ben estruturados, escritos nun rexistro 
formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns 
ou menos habituais, de temas de interese ou relevantes 
para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que 
conteñan estruturas e un léxico de uso común, tanto de 
carácter xeral como máis específico.  

recoñece ideas significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos 
de carácter claramente argumentativo, adecuados ao 
seu nivel escolar, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

 CCEC 

 SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais 
e información relevante de anuncios e comunicacións 
de carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, educativo ou ocupacional 
(organización de grupos de traballo, información sobre 
actividades de formación específicas, etc.). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 SLEB3.3. Identifica información relevante en instrucións 
detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de convivencia 
(por exemplo, nun evento cultural). 

 CCL 

 CD 

 SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas 
xerais do argumento, o carácter dos personaxes e as 
súas relacións, e as características do lugar e o tempo 
en que se desenvolven. 

 CCL 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na 
que se describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; nas que se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou 
correos electrónicos de carácter formal, oficial ou 
institucional como para poder reaccionar en 

 CCL 

 CCEC 

 CD 
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consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía de estudos no 
estranxeiro). 

 SLEB3.7. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e 
revistas) claramente estruturados, que conteñan 
mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que 
axuden á comprensión sobre temas relativos a materias 
educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa 
súa especialidade ou cos seus intereses. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CAA 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 a 

 b 

 c 

 f 

 B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se 
sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere 
dicir, etc.).  

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 
dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos 
moi sinxelos de textos escritos, para elaborar os 
propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 
abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado ou a 

 B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicaras estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media (elección da persoa destinataria, 
finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, 
revisión do texto e versión final), incorporando esquemas 
e expresións de textos modelo con funcións 
comunicativas similares ao texto que se quere producir. 

 B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite 
información persoal ou relativa aos seus estudos ou á súa 
formación. 

 B4.3. Escribir mensaxes breves, en calquera soporte, con 
información, instrucións e indicacións básicas e opinións 
sinxelas, destacando os aspectos que resulten 
importantes ou do seu interese para o tema que se trate. 

 B4.4. Producir correspondencia formal básica para 
solicitar ou dar información relativa a bens e servizos, a 
partir de modelos sinxelos e básicos, actuando como 
mediación lingüística, de ser o caso, cunha presentación 
do texto limpa e ordenada. 

 B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos 

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra, de xeito lineal e 
coherente, feitos relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e experiencias pasadas ou feitos 
imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que lle parecen 
importantes e xustificando brevemente as súas opinións 
sobre eles. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou laboral (nivel de 
estudos, materias que cursa, preferencias, etc.), cunha 
finalidade específica, como solicitar unha bolsa. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos que 
solicita e transmite información e opinións sinxelas e 
nos que resalta os aspectos que lle resultan 
importantes, respectando as convencións e as normas 
de cortesía, tamén nas redes socias. 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 
modesta) ou da mensaxe (facer concesións no 
que realmente lle gustaría expresar), tras valorar 
as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 
feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar 
unha man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos 
de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 
tamaño da letra, etc.) 

– Reescritura definitiva. 

 B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa 
estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, 
saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, despedida 
e sinatura.  

 B4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e 
breves, organizados nunha estrutura básica que inclúa 
unha introdución, o corpo do informe, a conclusión e a 
bibliografía; e prestando atención ás estruturas 
sintáctico-discursivas que adoitan predominar neste tipo 
de texto (subordinacións relativas, finais, causais, etc.). 

breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura 
clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns 
ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando adecuadamente os recursos de 
cohesión, as convencións ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e amosando un control razoable 
de expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, 
tanto de carácter xeral como máis específico dentro da 
propia área de especialización ou de interese. 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar 
información, solicitar un servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos, cunha presentación limpa e 
ordenada do texto. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 CSC 

 SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes 
expositivos breves e sinxelos, atendendo á súa 
estrutura básica e particularidades sintáctico-
discursivas elementais, nos que dá información esencial 
sobre un tema educativo, ocupacional ou menos 
habitual, describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCL 

 CCSC 

 CD 
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 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

 a 

 b 

 c 

 f 

 p 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos: 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos máis básicos.  

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e na 
oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e 
comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de convencións sociais 
básicas e normas de cortesía propias da súa idade e 
de rexistros informal e estándar, e da linguaxe non 
verbal elemental na cultura estranxeira. 

– Achegamento aos hábitos e ás actividades de 
estudo, traballo e lecer, condicións de vida e 
relacións interpersoais (nos ámbitos educativo, 
ocupacional e institucional); o contorno xeográfico 
básico (clima, rexións) e referentes artístico-culturais 
(feitos históricos e personaxes relevantes). 

– Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes e 
tradicións fundamentais, e calquera outro aspecto 
cultural de interese, así como os aspectos culturais 
básicos que permitan comprender os países onde se 
fala a lingua estranxeira e actuar neles 
adecuadamente. 

– Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas 
elementais e máis significativas nos costumes 
cotiáns entre os países onde se fala a lingua 

 B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa 
suficiente fluidez para facerse entender, aínda que poidan 
producirse pausas e mesmo se as persoas interlocutoras 
poden necesitar repeticións cando se trata de palabras e 
estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación poden 
cometerse erros que non interrompan a comunicación. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con razoable 
corrección de modo que se comprenda a mensaxe, aínda 
que pode darse algunha influencia da primeira ou doutras 
linguas; e saber manexar os recursos básicos de 
procesamento de textos para corrixir os erros ortográficos 
dos textos que se producen en formato electrónico, e 
adaptarse ás convencións comúns de escritura de textos 
en internet. 

 B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de textos 
orais e escritos, os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorno socioeconómico, relacións interpersoais 
(xeracionais ou nos ámbitos educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes e valores), 
así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender e expresar adecuadamente información e 
ideas presentes nos textos. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de 
palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, evitando 

 SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia comunicativa patróns de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais 
e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 
escrito, e amosa respecto e interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir, adecuando a súa produción 
ás convencións sociolingüísticas da lingua meta. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CCSC 

 CCEC 

 SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a situacións de necesidade 
inmediata da aula (pedir ou dar información, organizar 
unha tarefa, etc.), utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, 
propios do seu nivel escolar, suficientes para comunicar 
con eficacia. 

 CCL 

 CCSC 

 CAA 
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estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os 
países e as comunidades lingüísticas que falan outra 
lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas entre as 
linguas que coñece, para mellorar a súa aprendizaxe 
e lograr unha competencia comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

– Recurso aos coñecementos e ás experiencias 
lingüísticas noutras linguas que coñece (patróns 
discursivos para a organización e ampliación ou 
restruturación da información; elementos adecuados 
de coherencia e de cohesión textual para organizar o 
discurso, facer progresar o tema, etc.). 

 B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e 
sociais básicas propias da súa idade.  

– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 
básicas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión moi 
básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e indicacións, 
e expresión moi sinxela de opinións e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a 
certeza.  

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a 
satisfacción e a sorpresa, así como os seus 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións requiridas polo 
propósito comunicativo e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos 
habituais para iniciar e concluír o texto adecuadamente, 
organizar a información de xeito claro, ampliala con 
exemplos ou resumila. 

 B5.7. Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, os estudos e as 
ocupacións, e un repertorio limitado de expresións e 
modismos de uso frecuente. 
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contrarios.  

– Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental do 
discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo 
a aspectos culturais variados:  

– Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos típicos, 
costumes alimentarios, tabús, convencións sociais, 
horarios, etc.); familia e amizades; actividades de 
lecer; viaxes e transportes; festas e celebracións; 
saúde; educación; compras e actividades comerciais; 
bens e servizos básicos; contorno (clima, campo, 
cidade e lugares máis representativos); tecnoloxía 
(aparellos de uso cotián), e e calquera outro que se 
considere de interese. 

– Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos básicos 
e moi habituais. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada 
idioma. 

 
CONTIDOS  SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición/concesión (seulement si, même si, quoique, malgré que + Subj. (para un feito real)); causa ;finalidade (pour 
que,de façon/manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (c’est le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant); condición (à condition de + Inf., à moins de + inf., 
conditionnel); estilo indirecto. 

 Exclamación (Comme si…!).Negación (pas question, pas du tout).Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?). 

 Expresión do tempo: presente; pasado ; futuro. 

 Expresión da modalidade: factualidade; capacidade; posibilliade/probabilidade(il est possible que, il se peut que); necesidade; intención/desexo (exprimer le souhait qui 
concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.); voix passive; condicional; cortesía. 

 Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y", 
proposicións adxectivais (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel)); a cualidade; a posesión (pronomes posesivos). 

 Expresión da cantidade (environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao. 



 
 

 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 

 Expresión do tempo: puntual (demain /hier à cette heure-ci,); divisións (hebdomadaire, mensuel, annuel…); indicacións de tempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à 
Paris?);secuenciación (pour conclure, si on fait le point, comme conclusion); simultaneidade (le temps de + Inf., une fois que); frecuencia (de temps en temps). 

 Expresión do modo (Adv. de manière en -emment, -amment, ainsi). 

 

5. Secuenciación e temporalización dos contidos 
 
Os alumnos deberán saber os contidos gramaticais e lexicais que aparecen no libro de texto de cada unidade didáctica dada en clase, ter una 
pronunciación correcta, saber utilizar expresións de uso frecuente, expresións idiomáticas, etc… e fórmulas básicas de interacción social 
(mostrar acordo e desacordo, pedir aclaracións, …). Tamén deben saber extraer informacións específicas a partir de textos auténticos e 
producir tanto mensaxes orais comprensibles como textos escritos sinxelos. 
Os obxectivos expostos para bacharelato na área de Segunda lingua estranxeira tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os 
aspectos que conforman a comunicación lingüística, se estrutura en catro bloques correspondentes ás distintas actividades da lingua: 
comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 
Unha das características esenciais da nosa programación é a flexibilidade, polo tanto a distribución do tempo que imos propoñer non é mais ca 
unha orientación. A avaliación continua permitiranos facer os cambios que sexan necesarios durante o curso. Todo vai a depender do ritmo dos 
nosos alumnos, podemos en todo momento decidir modificar o número de sesións previstas para cada unidade en función do progreso do 
noso alumnado. 
O alumnado de 2º BAC 2LEF ten tres horas semanais. 
 

5.1  PRIMEIRA  AVALIACIÓN : SETEMBRO-NOVEMBRO 
 

UNITÉ 1 : Tous en forme! UNITÉ 2: Faire ses études à l’étranger 
Communication/Compréhension 

• Dialogue chez le docteur 

• Article d’un journal 

• Raconter au passé 

Communication/Compréhension 

• Faire ses études à l’étranger 

• Brochure pour préparer son départ à l’étranger 

• Bulletin météo 



 
 

• Exprimer la peur et rassurer 
Lexique/Phonétique 

• Le corps humain 

• Les maladies et les remèdes 

• Les accidents 

• Les catastrophes naturelles 

• Le e caduc 

• Passé composé ou imparfait ? 
Grammaire 

• Le passé composé et l’imparfait 

• Le passé récent 

• L’expression de la durée 

• Les adjectifs et les pronoms indéfinis : rien, personne, aucun 

• Les verbes dire, courir, mourir  
 

• Exprimer son opinion 

• Parler de la météo 

• Parler de l’avenir 
Lexique/Phonétique 

• Le système scolaire 

• Les formalités pour partir à l’étranger 

• La météo 

• Les sons [il] / [ij] 
Grammaire 

• Les pronoms démonstratifs neutres 

• Le futur simple 

• Situer dans le temps 

• Moi aussi/non plus, moi non/si 

• Les verbes impersonnels 

• Les verbes croire, suivre, pleuvoir 

UNITÉ 3: L’info: où la trouver? UNITÉ 4: Environnement? Respect! 
Communication/Compréhension 

• Sondage : comment on suit l’actualité ? 

• Articles d’un journal 

• « Tweets » 

• Exprimer des sentiments positifs 

• Donner des conseils 
Lexique/Phonétique 

• Les médias 

• La télévision 

• Le journal 

• Interjections et exclamations 

Communication/Compréhension 

• Article sur les pays les plus écolos 

• Dialogue sur les dangers pour la biodiversité 

• Exprimer le regret 

• Exprimer des sentiments négatifs (désapprobation, reproche, colère, 
indignation) 

Lexique/Phonétique 

• Animaux de la ferme 

• Animaux sauvages 

• L’environnement 

• Les espaces naturels 



 
 

• H muet et h aspiré 
Grammaire 

• Le conditionnel présent 

• La phrase exclamative 

• Les pronoms relatifs dont / où 

• Les adjectifs et pronoms indéfinis : autre 

• La nominalisation 

• Les verbes conclure, résoudre 

• La division en syllabes 
Grammaire 

• Le conditionnel passé 

• Le plus-que-parfait et le futur antérieur 

• L’accord du participe passé 

• Le superlatif 

• Les verbes battre, vivre  

 

 

5.2  SEGUNDA  AVALIACIÓN : DECEMBRO-FEBREIRO 
 

UNITÉ 5: Ruraux ou urbains? UNITÉ 6: Vous avez dit clichés? 
Communication/Compréhension 

• Articles d’un magazine 

• Témoignage  

• Interview radiophonique  

• Articuler son discours 

• Interagir 
Lexique/Phonétique 

• Les sentiments 

• Le monde du travail 

• L’accent aigu et l’accent grave 
Grammaire 

• Les pronoms interrogatifs invariables 

• Les doubles pronoms 

• Le discours indirect au présent 

• L’interrogation indirecte au présent 

Communication/Compréhension 

• Article sur les clichés 

• Carte d’un restaurant 

• Interview dans une émission 

• Parler de ses projets 

• Exprimer des sentiments négatifs (déception, dégout, ennui) 
Lexique/Phonétique 

• Les fruits 

• Les légumes 

• Les insectes et autres invertébrés 

• L’accent circonflexe 
Grammaire 

• L’hypothèse avec si  

• Le futur dans le passé 

• Le pronom en  



 
 

• Les verbes s’asseoir, vaincre, plaire  
 

• Les adjectifs et pronoms indéfinis : chaque, tout, tous les, chacun 

• Le pluriel des mots composés 

• Les verbes boire, rire  

UNITÉ 7: Les gens de la banlieue 
Communication/Compréhension 

• Interviews radiophoniques 

• Page web d’une association à but non lucratif 

• Promettre  

• Mettre en garde et rassurer  
Lexique 

• Le social 

• L’immigration 

• La banlieue 
Grammaire 

• Le subjonctif 

• L’emploi du subjonctif 

• Le pronom y  

• Le but  

• Le passif 

• Les verbes fuir, haïr  

 

5.3 TERCEIRA  AVALIACIÓN : MARZO-MAIO 
 

UNITÉ 8: Le français des jeunes UNITÉ 9: Parlons d’art 
Communication/Compréhension 

• Conversation en verlan 

• Lettre formelle 

Communication/Compréhension 

• Descriptions de tableaux 

• Graphiques 



 
 

• Exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité, le doute 

• Formuler un souhait ou une intention 

• Justifier ses choix et ses opinions 
Lexique 

• Les institutions 

• Les élections 

• La justice 
Grammaire 

• Indicatif ou subjonctif ? 

• La cause 

• La conséquence 

• Les prépositions 

• Les verbes suffire, valoir  

 

• Formuler éloges et critiques 

• Rapporter les paroles de quelqu’un 
Lexique 

• Les beaux-arts 

• La peinture 

• La sculpture 

• Les spectacles 

• Le théâtre 

• La musique 
Grammaire 

• Les pronoms relatifs composés 

• Le discours et l’interrogation indirects au passé 

• L’opposition et la concession 

• Les verbes acquérir, vêtir  

UNITÉ 10: Dis-moi tout! 
Communication/Compréhension 

• Dialogue sur un film 

• Biographies 

• Situer dans le temps 

• Exprimer la tristesse 

• Inviter quelqu’un à se confier 
Lexique 

• Le cinéma 

• La littérature 

• Le livre 

• La prose 

• La poésie 



 
 

Grammaire 

• Le participe présent et l’adjectif verbal 

• Le gérondif 

• Les rapports temporels 

• Les verbes croître, mouvoir  

 

5.4 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orais 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido                   Avanzado Excelente  

1. Capta os puntos principais e os 
detalles relevantes de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre 
como utilizar unha máquina ou un 
dispositivo de uso menos habitual). 

CCL 

Capta os puntos principais 
e os detalles relevantes de 
instrucións, indicacións ou 
outra información 
claramente estruturada 
con dificultade e con 
necesidade de repeticións 
e con apoio xestual. 

Capta os puntos principais 
e os detalles relevantes de 
instrucións, indicacións ou 
outra información 
claramente estruturada 
con algunha dificultade e 
con necesidade de 
repeticións. 

Capta os puntos principais e 
os detalles relevantes de 
instrucións, indicacións ou 
outra información claramente 
estruturada sen ningunha 
dificultade con necesidade de 
repeticións. 

Capta os puntos 
principais e os detalles 
relevantes de instrucións, 
indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada sen ningunha 
dificultade sen 
necesidade de 
repeticións. 

2. Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, transportes, 
centros educativos), ou menos habituais 
(p. e. nunha farmacia, nun hospital, 

CCL 

Entende os puntos 
principais e a información 
relevante do que se lle di 
en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas con 
bastante dificultade e con 

Entende os puntos 
principais e a información 
relevante do que se lle di 
en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas con 
apoio visual e con 

Entende os puntos principais e 
a información relevante do 
que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas 
con apoio visual sen 
necesidade de repetición. 

Entende os puntos 
principais e a información 
relevante do que se lle di 
en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas sen 
necesidade de repetición. 



 
 

nunha comisaría ou nun organismo 
público) e pode pedir confirmación 
dalgúns detalles. 

necesidade de repeticións 
e con apoio xestual. 

necesidade de repetición. 

3. Comprende, nunha conversación 
informal na que participa, explicacións 
ou xustificacións de puntos de vista e 
opinións, sobre diversos asuntos de 
interese persoal, cotiáns ou menos 
habituais, articulados de maneira clara, 
así como a formulación de hipóteses, a 
expresión de sentimentos e a descrición 
de aspectos abstractos de temas como 
a música, o cinema, a literatura ou os 
temas de actualidade. 

CCL-
CAA 

Ten dificultade en 
identificar opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas nunha 
conversación informal con 
apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición, 
así como a expresión de 
sentimentos. 

Identifica opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas nunha 
conversación informal con 
apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición, 
así como a expresión de 
sentimentos. 
 

Identifica opinións xustificadas 
e claramente articuladas 
nunha conversación informal 
con apoio visual e xestos, sen 
necesidade de repetición, así 
como a expresión de 
sentimentos. 

Identifica opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas nunha 
conversación informal 
sen apoio visual nin 
xestos, así como a 
expresión de 
sentimentos. 

4. Comprende, nunha conversación 
formal ou entrevista, información 
relevante e detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida 
pedir que se lle repita, ou que se 
reformule, aclare ou elabore, algo do 
que se lle dixo. 

CCL  
 

Ten dificultade en 
identificar información 
relevante de carácter 
habitual e predicible nunha 
conversación formal con 
apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición. 

Identifica información 
relevante de carácter 
habitual e predicible nunha 
conversación formal con 
apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición. 
 

Identifica información 
relevante de carácter habitual 
e predicible nunha 
conversación formal con apoio 
visual e xestos, sen necesidade 
de repetición. 

Identifica información 
relevante de carácter 
habitual e predicible 
nunha conversación 
formal sen apoio visual 
nin xestos. 

5. Distingue, con apoio visual ou escrito, 
as ideas principais e a información 
relevante en presentacións ou charlas 
ben estruturadas e de exposición clara 
sobre temas coñecidos ou do seu 
interese relacionados co ámbito 

CCL  

Ten dificultade en 
distinguir o sentido xeral e 
as ideas máis importantes 
en presentacións ben 
estruturadas e de 
exposición lenta e clara con 

Distingue o sentido xeral e 
as ideas máis importantes 
en presentacións ben 
estruturadas e de 
exposición lenta e clara con 
apoio visual ou escrito. 

Distingue o sentido xeral e as 
ideas máis importantes en 
presentacións ben 
estruturadas e de exposición 
lenta e clara sen apenas apoio 
visual ou escrito. 

Distingue o sentido xeral 
e as ideas máis 
importantes en 
presentacións ben 
estruturadas e de 
exposición lenta e clara 



 
 

educativo ou ocupacional. apoio visual ou escrito. sen necesidade de apoio 
visual nin escrito. 

6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cando hai apoio visual que 
complemente o discurso, así como o 
esencial de anuncios publicitarios, 
series e películas ben estruturados e 
articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e cando 
as imaxes faciliten a comprensión. 

CAA 

Ten dificultades en 
identificar os aspectos máis 
importantes de programas 
de televisión e o esencial 
de anuncios publicitarios e 
programas de 
entretemento ben 
estruturados en lingua 
estándar, e con apoio da 
imaxe. 

Sabe identificar os aspectos 
máis importantes de 
programas de televisión e o 
esencial de anuncios 
publicitarios e programas 
de entretemento ben 
estruturados en lingua 
estándar, e con apoio da 
imaxe. 

Sabe identificar os aspectos 
máis importantes de 
programas de televisión e o 
esencial de anuncios 
publicitarios e programas de 
entretemento ben 
estruturados en lingua 
estándar, sen apoio da imaxe. 

Sabe identificar o sentido 
global os aspectos máis 
importantes de 
programas de televisión e 
o esencial de anuncios 
publicitarios e programas 
de entretemento aínda 
cando non están ben 
estruturados nin en 
lingua estándar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC 

                                      BLOQUE 2: Produción De Textos Orais: Expresión e Interacción 

                                                                 INDICADORES DE LOGRO 

  En vías de adquisición          Adquirido                Avanzado             Excelente  

1. Fai presentacións breves, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e 
con apoio visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu 
interese, organizando a información 
básica de maneira coherente, 
explicando as ideas principais 
brevemente e con claridade, e 
respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a 
velocidade media. 

CCL 

Fai presentacións breves e 
ensaiadas, cun esquema 
coherente e algúns 
exemplos, e responde 
preguntas sinxelas dos 
oíntes sobre o seu contido 
dunha maneira pouco 
clara, con algunhas pausas, 
con necesidade de 
repeticións e sen apoio de 
xestos. 

Fai presentacións breves e 
ensaiadas, cun esquema 
coherente e algúns 
exemplos, e responde 
preguntas sinxelas dos 
oíntes sobre o seu contido 
dunha maneira clara, con 
algunhas pausas, con 
necesidade de repeticións 
e sen apoio de xestos. 

Fai presentacións breves e 
ensaiadas, cun esquema 
coherente e algúns exemplos, 
e responde preguntas sinxelas 
dos oíntes sobre o seu contido 
dunha maneira clara, con 
algunhas pausas, sen 
necesidade de repeticións e 
con apoio de xestos. 

Fai presentacións breves 
e ensaiadas, cun esquema 
coherente e algúns 
exemplos, e responde 
preguntas sinxelas dos 
oíntes sobre o seu 
contido dunha maneira 
clara dunha maneira clara 
utilizando expresións 
previamente traballadas 
e apoiándose en xestos. 

2. Desenvólvese adecuadamente en CCL Desenvólvese con Desenvólvese Desenvólvese eficazmente en Desenvólvese 



 
 

situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe ou 
unha estancia noutros países por 
motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde, 
lecer), e sabe solicitar atención, 
información, axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou unha xestión 
formal de maneira sinxela pero correcta 
e adecuada ao contexto. 

 CSC 
 

dificultade en xestións e 
transaccións cotiás e 
menos habituais, dunha 
maneira pouco clara, con 
algunhas pausas, con 
necesidade de repeticións 
e sen apoio de xestos. 

suficientemente en 
xestións e transaccións 
cotiás e menos habituais, 
con algunhas pausas, con 
necesidade de repeticións 
e o apoio de xestos. 

xestións e transaccións cotiás 
e menos habituais, con 
algunhas pausas, pero sen 
necesidade de repeticións nin 
o apoio de xestos. 

eficazmente en xestións e 
transaccións cotiás e 
menos habituais, 
senpausas e sen 
necesidade de repeticións 
nin o apoio de xestos. 

3. Participa adecuadamente en 
conversacións informais sobre asuntos 
cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e expresa e 
xustifica brevemente opinións e puntos 
de vista; narra e describe de forma 
coherente feitos ocorridos no pasado 
ou plans de futuro reais ou inventados; 
formula hipóteses; fai suxestións; pide e 
dá indicacións ou instrucións con certo 
detalle; expresa e xustifica sentimentos, 
e describe aspectos concretos e 
abstractos de temas como, por 
exemplo, a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 

CCL 

Participa en conversacións 
informais con algunha 
dificultade na comprensión 
e con problemas para 
describir con certo detalle 
aspectos concretos e 
abstractos. 

Participa en conversacións 
informais sen dificultades 
na comprensión, e adoita 
describir con certo detalle 
aspectos concretos e 
abstractos. 

Participa en conversacións 
informais sen dificultades na 
comprensión nin á hora de 
describir con certo detalle 
aspectos concretos e 
abstractos. 

Participa en 
conversacións informais 
sen ningunha dificultade 
na comprensión nin á 
hora de describir con 
bastante detalle aspectos 
concretos e abstractos. 

4. Toma parte en conversacións 
formais, entrevistas e reunións de 
carácter académico ou ocupacional, 

CLC 
 
CSC 

Desenvólvese con 
dificultade nunha 
conversación formal ou 

Desenvólvese nunha 
conversación formal ou 
entrevista na que debe 

Desenvólvese sen dificultade 
nunha conversación formal ou 
entrevista achegando 

Desenvólvese sen 
ningunha dificultade 
nunha conversación 



 
 

sobre temas habituais nestes contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre feitos concretos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, expondo os seus puntos de 
vista de maneira sinxela e con claridade, 
e razoando e explicando brevemente e 
de maneira coherente as súas accións, 
as súas opinións e os seus plans. 

entrevista na que debe 
achegar diferentes puntos 
de vista e opinións 
persoais, con algunhas 
pausas, con necesidade de 
repeticións e sen apoio de 
xestos. 
 

achegar diferentes puntos 
de vista e opinións 
persoais, con algunhas 
pausas, con necesidade de 
repeticións e sen apoio de 
xestos. 

diferentes puntos de vista e 
opinións persoais, con 
algunhas pausas, sen 
necesidade de repeticións e 
con apoio de xestos. 
 

formal ou entrevista 
achegando diferentes 
puntos de vista e 
opinións persoais, sen 
necesidade de repeticións 
nin apoio de xestos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE   CC 

                                                            Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

                                                             INDICADORES DE LOGRO 

  En vías de adquisición             Adquirido                Avanzado           Excelente  

1. Identifica información relevante en 
instrucións detalladas sobre o uso de 
aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou 
de convivencia (p. e. nun evento 
cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 

CCL 

Identifica con dificultade a 
información relevante en 
instrucións detalladas, con 
axuda da imaxe. 

Identifica, con axuda da 
imaxe, a información 
relevante en instrucións 
detalladas. 

Identifica, sen ningunha 
dificultade, a información 
relevante en instrucións 
detalladas con axuda da 
imaxe. 

Identifica, sen apoio de 
imaxes, a información 
relevante en instrucións 
detalladas. 

2. Entende o sentido xeral, os puntos 
principais e a información relevante de 
anuncios e comunicacións de carácter 
público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados 
con asuntos do seu interese persoal, 
académico ou ocupacional (p. e. sobre 

CCL 
 

Entende con moita 
dificultade o sentido xeral, 
os puntos principais e a 
información relevante de 
anuncios e comunicacións 
de carácter público, 
institucional ou corporativo 

Entende xeralmente o 
sentido xeral, os puntos 
principais e a información 
relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter 
público, institucional ou 
corporativo claramente 

Entende sen dificultade o 
sentido xeral, os puntos 
principais e a información 
relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter 
público, institucional ou 
corporativo claramente 

Entende sen ningunha 
dificultade o sentido 
xeral, os puntos principais 
e a información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 



 
 

cursos, bolsas, ofertas de traballo). claramente estruturados. estruturados. estruturados. institucional ou 
corporativo aínda cando 
non están claramente 
estruturados. 

3. Comprende correspondencia persoal, 
en calquera soporte incluíndo foros 
online ou blogs, na que se describen con 
certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; se narran 
feitos e experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

 
CCL 
 

Identifica con dificultade a 
función comunicativa de 
correspondencia persoal 
en calquera formato sobre 
aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

Identifica a función 
comunicativa de 
correspondencia persoal 
en calquera formato sobre 
aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

Identifica sen dificultade a 
función comunicativa de 
correspondencia persoal en 
calquera formato sobre 
aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

Identifica sen ningunha 
dificultade a función 
comunicativa de 
correspondencia persoal 
en calquera formato 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretosde todo tipo de 
temas. 

4. Entende o suficiente de cartas, faxes 
ou correos electrónicos de carácter 
formal, oficial ou institucional como 
para poder reaccionar en consecuencia 
(p. e. se se lle solicitan documentos 
para unha estancia de estudos no 
estranxeiro). 

 
CCL 

Identifica con dificultade a 
función comunicativa de 
correspondencia de 
carácter formal, 
institucional ou comercial 
como para poder 
reaccionar en 
consecuencia. 

Identifica normalmente a 
función comunicativa de 
correspondencia de 
carácter formal, 
institucional ou comercial, 
como para poder 
reaccionar en 
consecuencia. 

Identifica sen apenas 
dificultade a función 
comunicativa de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional ou 
comercial, como para poder 
reaccionar en consecuencia. 

Identifica sen ningunha 
dificultade a función 
comunicativa de 
correspondencia de 
carácter formal, 
institucional ou 
comercial, como para 
poder reaccionar en 
consecuencia. 

5. Localiza con facilidade información 
específica de carácter concreto en 
textos xornalísticos en calquera 
soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias 

 
 
CCL 
 
CAA 

Recoñece con moitas 
dificultades información 
específica de carácter 
concreto de textos 
xornalísticos de extensión 

Recoñece con pouca 
dificultade información 
específica de carácter 
concreto de textos 
xornalísticos de extensión 

Recoñece con pouca 
dificultade información 
específica de carácter 
concreto de textos 
xornalísticos de extensión 

Recoñece sen ningunha 
dificultade información 
específica de carácter 
concreto de textos 
xornalísticos de extensión 



 
 

glosadas; recoñece ideas significativas 
de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, sempre que poida reler 
as seccións difíciles. 

CSC media, as ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelose as 
conclusións principais de 
textos argumentativos, con 
moita axuda visual e 
contextual. 

media, asideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelose as 
conclusións principais de 
textos argumentativos con 
bastante axuda visual e 
contextual. 

media, as ideas significativas 
de artigos divulgativos 
sinxelose as conclusións 
principais de textos 
argumentativos s con pouca 
axuda visual e contextual. 

media, as ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelose as 
conclusións principais de 
textos argumentativos 
sen axuda visual e 
contextual. 

6. Entende información específica 
importante en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados (p. e. 
enciclopedias, dicionarios, monografías, 
presentacións) sobre temas relativos a 
materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses. 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 

Identifica con bastante 
dificultade información 
específica importante en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 
consulta claramente 
estruturados. 

Entende con dificultade 
información específica 
importante en páxinas web 
e outros materiais de 
referencia ou consulta 
claramente estruturados. 

Identifica sen apenas 
dificultade información 
específica importante en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 
consulta claramente 
estruturados. 

Identifica sen ningunha 
dificultade información 
específica importante en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia 
ou consulta claramente 
estruturados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC 

                                  BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

                                                               INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición             Adquirido                 Avanzado           Excelente  

1. Completa un cuestionario detallado 
con información persoal, académica ou 
laboral (p. e. para solicitar unha bolsa). 

 
CCL 
CAA 

Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, académica ou 
ocupacional con moita 
dificultade. 

Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, académica ou 
ocupacional con algunha 
dificultade. 

Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, académica ou 
ocupacional sen apenas 
dificultade. 

Completa sen ningunha 
dificultade un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
académica ou 
ocupacional. 



 
 

2. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera 
soporte, nos que solicita e transmite 
información e opinións sinxelas e nos 
que resalta os aspectos que lle resultan 
importantes (p. e. nunha páxina web), 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da etiqueta. 

 
 
CCL 
CD 
 

Escribe con moita 
dificultade notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera 
soporte. 

Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera 
soporte con algunha 
dificultade. 

Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte 
sen apenas dificultade. 

Escribe sen dificultade 
notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera 
soporte. 

3. Escribe, nun formato convencional, 
informes breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describindo brevemente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara secuencia 
lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 

 
 
CCL 
 

Escribe con moita 
dificultade informes moi 
breves e sinxelos con 
información esencial sobre 
un tema académico, 
ocupacional, ou menos 
habitual. 

Escribe informes moi 
breves e sinxelos con 
información esencial sobre 
un tema académico, 
ocupacional, ou menos 
habitual, seguindo unha 
estrutura esquemática. 

Escribe informes de certa 
lonxitude con información 
esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou 
menos habitual. 

Escribe informes de certa 
lonxitude con 
información esencial e 
detallada sobre un tema 
académico, ocupacional, 
ou menos habitual. 

4. Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats nos que 
describe experiencias, impresións e 
sentimentos; narrafeitos relacionados 
co seu ámbito de interese, actividades e 
experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante 
…), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos e xustificando brevemente as 
súas opinións. 

CCL 
 
CSC 

Escribe a partir dun modelo 
correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e 
chats nos que expresa 
opinións, experiencias e 
sentimentos persoais. 

Escribe de forma 
autónoma correspondencia 
persoal e participa en 
foros, blogs e chats nos 
que expresa opinións, 
experiencias e sentimentos 
persoais. 

Escribe de forma autónoma 
correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e 
chats nos que expresa 
opinións, experiencias e 
sentimentos persoais con 
certo detalle. 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia persoal 
e participa en foros, blogs 
e chats nos que expresa 
opinións, experiencias e 
sentimentos persoais con 
gran nivel de detalle. 



 
 

5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións públicas 
ou privadas ou comerciais, destinada a 
pedir ou dar información, solicitar un 
servizo ou realizar unha reclamación ou 
outra xestión sinxela, observando as 
convencións formais e as normas de 
cortesía usuais neste tipo de textos. 

 Escribe a partir dun modelo 
correspondencia formal 
básica e breve con moita 
dificultade. 
 

Escribe de forma 
autónoma correspondencia 
formal básica utilizando un 
léxico correcto. 
 

Escribe de forma autónoma 
correspondencia formal básica 
utilizando un léxico adecuado 
ao contexto e á intención. 
 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia formal 
de certa extensión 
utilizando un léxico 
adecuado ao contexto e á 
intención. 

  

         6. Elementos transversais 
 
Na nosa materia a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, así como as tecnoloxías da información e da 
comunicación son elementos que traballamos diariamente na aula. Ademáis, ao longo do curso tamén traballaremos cos seguintes temas 
transversais según a temática de cada unidade: 

• o emprendemento 

• a educación cívica e constitucional 

• a igualdade entre homes e mulleres; a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade; a igualdade de trato e a 
non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social (evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os 
estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero 

• os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 
humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista e de 
calquer outro tipo de violencia, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito  

• a educación e a seguridade viaria: promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, para 
que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios das vías en calidade de peóns e condutores e para que 
respeten as normas e os sinais favorecendo así a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 
actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

• o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización 
das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 



 
 

• o fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde. 
 

      7. Metodoloxía didáctica, materiais e recursos didácticos. 
 
A metodoloxía empregada na materia de Segunda Lingua Extranxeira terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas 
características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas 
capacidades. 
Será activa e participativa favorecendo o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos 
de investigación en distintos campos do saber e a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo. Faranse  agrupamentos flexibles e 
permitirase a colocación en pequenos grupos ou por parellas co fin de motivar ó alumnado para que participe activamente na clase utilizando a 
lingua francesa. As TICS serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe polo seu carácter imprescindible na educación superior e pola súa 
utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 
Traballaranse tódalas competencias, principalmente a competencia escrita e oral, en Bacharelato pretenderase que os alumnos comprendan a 
información global e específica de mensaxes máis complexas, e tamén que tomen conciencia do valor da lingua estranxeira como vehículo de 
comunicación internacional e  aprecien a súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual. Os niveis de comprensión irán graduados 
a partir das habilidades comunicativas receptivas máis básicas, como son recoñecer ou identificar determinados elementos e información,  
interpretar  opinións , etc… Tratase  de conseguir en Bacharelato a automatización no uso das habilidades comunicativas , grazas  a revisión e 
práctica continuas que se fai delas ao longo das avaliacións. Polo que respecta á produción oral, os alumnos intentarán  recrear conversacións 
nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir ideas e opinións de maneira clara e ordenada, utilizando estratexias de comunicación. 
Así deberán ser capaces de preparar unha exposición oral mostrando a consecución clara e ordenada dun guión. Aunque as mensaxes teñan 
erros, estes non deberán supoñer un obstáculo para a comunicación fluída e natural entre os interlocutores. 
Os textos terán un carácter cada vez máis complexo,  pertencendo á realidade persoal e académica do alumnado. As producións incluirán 
narracións, textos argumentativos, descricións de persoas, resúmenes de lecturas e opinión persoal sobre temas de actualidade tratados na 
aula, etc. Os alumnos deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando así un maior grao de madurez sintáctica (o uso 
dalgunhas oracións subordinadas, o uso correcto dos marcadores do discurso, a ampliación do léxico, etc…). 
É moi importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado e 
procurar o traballo en equipo do profesorado co fin de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a 
coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo. 



 
 

 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: libro de texto (Génération Lycée2, editorial Santillana), diccionarios, material audiovisual (CD, películas 

en DVD,…), lecturas (textos, sucesos, cómics,…) axeitados ó nivel do alumnado. Tamén se utilizarán documentos auténticos sobre os temas 

tratados nas unidades didácticas ou temas en relación con elas que poderán ser artículos de revistas, periódicos ou sacados de páxinas da 

Internet.  A utilización da Internet como apoio de clase será utilizado con frecuencia xa que a temática das leccións está vinculada a vida cotiá e 

na rede sempre hai material de apoio ao respecto. 

8. Procedemento para a avaliación 
 

8.1  Avaliación inicial 
 
Ao comezo do curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de 

aprendizaxe, o profesor realizará unha avaliación inicial mediante una proba escrita, incidindo na obtención de información sobre os 

coñecementos previos do alumnado na materia e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Ademáis coa unidade preliminar do 

libro de texto repasamos algunhas estruturas gramaticais aprendidas en niveis anteriores e descubrimos o uso da lingua francesa noutros países, ademais de 

Francia, e as razóns históricas para este uso. 

8.2  Avaliación continua e instrumentos de avaliación 
 
A evaluación será diferenciada por trimestres e valorarase a consecución de obxetivos relativos ós contenidos traballados en clase. En líneas 
xerais, teranse en conta as probas escritas, o traballo diario, as exposicións orais, a realización de traballos e a expresión oral e escrita. 
Valorarase a participación activa na clase, manifestada mediante: 

 a atención sistemática na aula, a toma de notas no caderno dos contidos que se vaian traballando na aula e a realización das tarefas 
individuais encomendadas, o traballo persoal en actividades propostas para a súa elaboración durante as sesións lectivas e tamén na 
casa. 

 o feito de comunicarse en Francés tanto como sexa posible e participar en conversas usando unha linguaxe de dificultade crecente. 
 o interese por correxir publicamente as producións propias ou as dos demais. 



 
 

Actitudes a ter en conta: 
 Amosar unha actitude positiva e de interese cando se fale de aspectos culturais relacionados cos países onde se fala a L.E. sen 

mostrar prexuízos e valora-la importancia do coñecemento dunha L.E. como medio de comunicación internacional. 
 Mostrar certa desinhibición no uso da lingua estranxeira e participar activamente e con vontade nas actividades da aula. 
 Respectar ó profesor e ós/ás compañeiros/as, ter un bo comportamento así como cumprir as normas do centro. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

AVALIACIÓN  Continua Nº de exames por avaliación             2 

EXAME DE RECUPERACIÓNS SI  NON NON 

VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN CCP SI  NON NON 

 
 
 
NOTA (%) 

EXAME     100% Actividades na aula   Actitude   
 

OUTROS CRITERIOS 

     Todas as notas de clase, tanto de traballos orais como escritos, a participación activa e a atención na aula, o 
traballo na clase e as tarefas entregadas ó profesor así como ter unha actitude positiva de cara á materia contarán 
positivamente na nota. A nota final, de non ser un número enteiro, poderá ser redondeada á alza ou á baixa 
dependendo do comportamento e a participación do alumno ao longo do curso. No caso de non realizar as tarefas, 
ter algún parte de incidencias ou ter unha actitude negativa non se terán en conta e farase o redondeo á baixa.  
    Faranse dous exames por trimestre: 

• un exame de gramática, vocabulario e expresión escrita da materia dada no trimestre (70% da nota) 

• un exame de comprensión escrita e oral e/ou expresión escrita e oral (30% da nota) 
    Só se fará media das dúas partes cando en cada unha delas o alumno acade como mínimo un 3,5 ou o supere  e  
poderá obter unha cualificación positiva cando a media das duas partes sexa igual ou superior a 5 sobre 10. 
Excepcionalmente, sí se poderá facer media no caso do alumnado que por circunstancias persoais graves e 
habéndose esforzado e traballado, non houbese acadado a nota mínima esixida. 
    Se un alumno/a é descuberto copiando suspenderá a avaliación e daráselle a oportunidade de aprobala facéndolle 
un exame de recuperación no seguinte trimestre. En caso de que suceda na 3ª avaliación, terá que realizar outra 
proba examinándose de toda a materia. 



 
 

 

NOTA FINAL MAIO 
Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames 
con actividades similares ás realizadas na aula. Tamén se poderá facer algún exame similar os das probas da ABAU. 
Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de recuperación nin se fará media das tres avaliacións. A 
nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación 
(cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 
Os alumnos que suspendan a materia en maio terán que presentarse á proba extraordinaria de xuño na que se 
examinarán dos contidos mínimos do curso. A proba será similar ás realizadas durante o curso. 
Alumnos con perda do dereito de avaliación continua:      
Se un alumno fora sancionado coa perda do dereito de avaliación continua, terá que realizar unha proba no mes de 
maio onde se examinará de todolos contidos dados en clase. Esta proba valorarase sobre 10 puntos e será necesario 
obter un mínimo de cinco puntos para superala. A cualificación final será a nota obtida nesa proba. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Non haberá exames de recuperación durante o curso, xa  que é avaliación continua. 

 
AVALIACION PENDENTES 
 

Os/as alumnos/as matriculados en Segunda Lingua Estranxeira Francés coa materia  pendente superarán a de 1º 
aprobando a 1ª avaliación do curso no que se atopan cun 5 ou mais. A nota obtida neste caso será a de aprobado. De 
non ser así, terán que realizar unha proba nas convocatorias ordinarias e extraordinarias segundo o calendario fixado 
pola xefatura de estudos  na que deberán demostra-lo dominio dos contidos mínimos do curso en cuestión. 
 
Aqueles/as alumnos/as que non estean matriculados en Francés no curso actual, terán que superar unha proba  
nas convocatorias ordinarias e extraordinarias demostrando nela o dominio dos contidos mínimos correspondentes 
ó curso pendente e que son os que figuran na programación anual do Departamento de Francés. 
 
Como a materia de Segunda Lingua Estranxeira é unha materia de continuidade,  para os alumnos que se matriculen 

da materia en 2º sen haber cursado a materia en 1º esta será considerada como materia pendente . Superarán a de 

1º aprobando a 1ª avaliación do curso no que se atopan cun 5 ou mais. A nota neste caso será a obtida na avaliación. 

De non ser así, terán que realizar unha proba nas convocatorias ordinarias e extraordinarias segundo o calendario 

fixado pola xefatura de estudos  na que deberán demostra-lo dominio dos contidos mínimos do curso en cuestión. 

Durante o presente curso non hai alumnos coa materia pendente. 
 



 
 

8.3  Adaptación da metodoloxía e da avaliación para a docencia non presencial ou semi presencial se se dera o caso 
 
Sempre que a situación actual debido á pandemia polo Covid 19 o permita ou a Consellería de educación dicte outras normas, as clases e os 
exames faranse presencialmente. De non ser o caso aplicaríamos os seguintes criterios: 

Avaliación e cualificación 

 
Avaliación 

Procedementos: 
A valoración do aprendizaxe seguirase levando a cabo de forma permanente a pesar de non ser presencial.  Nas clases non 
presenciais o alumno terá que realizar e entregar por correo electrónico as actividades, os exercicios e traballos postos polo 
departamento na aula virtual. Estudará, practicará e repasará contidos mediante fichas gramaticais, audios, vídeos, libro de texto e 
caderniño de exercicios. Colgaranse as correccións dos exercicios semanalmente e o alumno deberá correxir os seus fallos e 
reenviarlle a corrección feita ó profesor. Todos estes contidos e tarefas coas instrucións pertinentes serán colgados na aula virtual do 
departamento de francés. 
O profesor irá anotando tódolos datos obtidos dos alumnos (tarefas, probas, dúbidas plantexadas nas correccións, informes de 

actividade e de participación na Aula Virtual,…) a través dos distintos medios que ten o seu alcance. 
Valorarase a realización das tarefas individuais encomendadas a través da aula virtual, o interese por corrixir os fallos nas producións 
propias e o traballo e esforzo persoal nas actividades propostas para a súa elaboración na casa. 
Se a docencia fose semi presencial, aproveitaríanse as horas de clase presenciais para explicar a teoría, aclarar dúbidas e practicar 
oralmente a lingua e a lectura de diálogos, textos, .... As horas de clase non presenciais dedicaríanse á realización de tarefas para 
practicar os contidos dados na aula. 

Instrumentos: 
Teranse en conta o traballo individual, o interés e o esforzo demostrado polo alumno así como os traballos e as tarefas realizadas  e 
enviadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos de entrega postos polo profesor. 
Cualificación trimestral: 

• un exame de gramática, vocabulario, expresión escrita e comprensión escrita da materia dada en cada avaliación : 80% da nota. Esta 
proba realizarase telemáticamente a través da aula virtual nun horario establecido e deberá ser entregada correctamente 
seguindo as instrucións por correo electrónico ó profesor no prazo indicado. Se o alumno non fai a entrega da proba nese 



 
 

 
8.4 Medidas de atención á diversidade 
 
Efectuarase un seguemento global da aprendizaxe dos/as alumnos/as para detectar dificultades e necesidades especiais e recorrer aos apoios 
ou actividades adecuadas. Dependendo das dificultades que a clase teña para a asimilación da materia ou tamén de outros criterios, o 
profesorado que imparte este curso poderá eliminar partes de unidades didácticas ou engadir algunha temática diferente si así o considera. O 
libro de texto dispon de material suficiente para que o profesor elixa as medidas que considere máis axeitadas para os alumnos máis avanzados 
ou para os que teñen máis problemas. 
 
 

prazo sin causa xustificada estará suspenso. Se a situación sanitaria o permite faríase presencialmente. 
• todalas tarefas subidas á aula virtual realizadas e entregadas correctamente seguindo as instrucións e os prazos de entrega 

postos polo profesor: 20% da nota. Para poder valorar as tarefas, o alumno deberá ter feitas e entregadas o 100% de todas 
elas (de non ser o caso non se lle sumará nada á nota acadada no exame). 

• se o alumno non puidese conectarse á aula virtual, a correcta realización destas actividades e tarefas de participación online propostos 
pola profesora que o alumno lle faga chegar para a súa corrección polo medio do que se dispoña sumará ata un 10% de incremento para 
o cálculo da nota final.  

Cualificación final 

Cualificación final de curso  
Xa que a materia é progresiva, ao longo do curso será avaliación continua. Durante os tres trimestres faranse exames con actividades similares ás 
practicadas a través da aula virtual. Dado que a avaliación será continua, non haberá exames de recuperación nin se fará media das tres 
avaliacións. A nota final será a obtida na terceira avaliación e terá moi en conta a evolución do alumno ao longo do curso.  
Desta maneira, recibirán unha cualificación positiva aqueles alumnos que tivesen aprobado a terceira avaliación (cunha cualificación igual ou 
superior a 5 puntos sobre 10) e amosasen unha evidente progresión. 

Proba 
extraordinaria  
de xuño 

No caso de que alumno suspenda no mes de maio, presentarase na convocatoria extraordinaria de xuño e examinarase da materia dada durante 
o curso.  O exame de xuño versará sobre os temas explicados e presentará unha estrutura similar a das probas realizadas ao longo do curso. 
O exame será cualificado sobre dez puntos. A cualificación mínima que deberá obter o alumno para aprobar será un CINCO. 
Se a situación o permite farase o exame presencial do contrario farase telemáticamente ou seguindo as instrucións que estableza a Consellería de 
Educación.  



 
 

8.5 Mínimos esixibles para superar a materia 
 
Ademais dos marcados para o primeiro curso de Bacharelato, os alumnos deberán saber os contidos gramaticais e lexicais que aparecen no 
libro de texto de cada unidade didáctica dada en clase, ter una pronunciación correcta, saber utilizar expresións de uso frecuente, expresións 
idiomáticas, etc… e fórmulas básicas de interacción social (mostrar acordo e desacordo, pedir aclaracións,…). Tamén deben saber extraer 
informacións específicas a partir de textos auténticos ou semi-auténticos e producir tanto mensaxes orais comprensibles como redactar textos 
escritos sinxelos. 
 

8.6  Avaliación extraordinaria 
 
En caso de que o alumno suspenda no mes de maio, presentarase na convocatoria extraordinaria de xuño e examinarase de toda a materia.  O 
exame de xuño versará sobre os temas explicados na aula e presentará unha estructura similar á das probas realizadas ao longo do curso. 
 

9. Actividades complementarias e extraescolares 
 
Durante este curso non haberá actividades complementarias e extraescolares. 

 
 
                                                                                                                                                                              
 
 

 


