
RESUMO PROGRAMACIÓN 3º ESO

A nova lei, a LOMCE, contempla un novo método de aprendizaxe por estándares. Aquí, expoñemos os obxectivos en relación con os contidos, criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe e competencias clave.

Os contidos máis concretos dividénse por trimestre da seguinte maneira:

Primeiro trimestre

- Saluer, s ́intéresser pour quelqu ́un et prendre congé.
- Se présenter et présenter quelqu ́un.
- Identifier personnes et choses.
- La description physique et le caractère.
- Exprimer ses goûts.
- Verbes être, avoir, s ́appeler, parler..
- La formation masculin et féminin.
- Qui est-ce? Qu ́est-ce que c ́est?
- Les nombres ( 1-60) et les questions.
- La négation.
- Vocabulaire des salutations, présentations, identification, description.
- La Carte de France : villes principales, fleuves etc...
- Stérotypes français.
- Les symboles de la République.

Segundo trimestre

- Exprimer la possession.
- Demander et dire l ́heure.
- Parler du collège.
-Présenter sa famille. 
- Décrire des personnes.
- Les adjectifs possessifs.
- La cause: pourquoi, parce que.
- Interrogation: Quel, quelle, quels, quelles.
-Les questions. 
- Vocabulaire du collège, famille, corps humain. Et La description physique.

Terceiro trimestre

- Situer dans l ́espace.
- Parler du temps qu ́il fait.
- Les adj nunéraux ordinaux
- Présent indicatif : Prendre et faire
- L ́impératif.



- Les prépositions lieu.
- Vocabulaire de ville et le temps.
-Découvrir la Francophonie

Obxectivos 

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.

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.

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.
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Bloque 1. Comprensión de textos orais
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 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 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

 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.

 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. 

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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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.

 SLEB1.5.  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.

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

Bloque 2. Produción de textos orais
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 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.

 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
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

 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. 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CSIEE

 CD

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 CSIEE
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– 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

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

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 CSIEE
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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 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.

datos, sempre que poida pedir confirmación da
comprensión á persoa interlocutora ou que se lle
repita o dito.

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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 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.

 B3.1. 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
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. 

 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.

 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).

 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  pasados,  e  se  expresan  de
maneira sinxela sentimentos e desexos, plans e
opinións sobre temas xerais,  coñecidos  ou do
seu interese.

 CCL

 CAA

 CSC

 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).

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

Bloque 4. Produción de textos escritos
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 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

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

 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).

 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). 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD
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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.

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

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:

 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

 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.

 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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD
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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

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.

 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,  evitando  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as
competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 CSIEE
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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 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. 

 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

 SLEB5.5.  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.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC



METODOLOXÍA
 
O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendaciones do MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA As LINGUAS, está orientado á
acción, é dicir, a desenvolver no alumnado a capacidade de integrar e de poñer en xogo as actitudes, os coñecementos e as destrezas que lle permitan comunicarse en
situacións específicas no mundo real. Esta capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar, considerar a lingua como algo que se fai e
que se aprende a facer, antes que como algo que se estuda e simplemente sábese. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a aprendizaxe, o ensino e a
avaliación a partir do texto como unha unidade, na que se materializan conjuntamente todos os aspectos que nunha análise máis teórica da lingua adoitan tratarse por
separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas competencias que
capacitarán ao alumnado para construír e decodificar textos, non debe esquecerse que son as actividades de comprensión e produción de devanditos textos, en determinados
contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real. Por todo iso, e para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao reto
comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o seu estudo e a súa práctica derívense do que o texto oral ou escrito demande en cada
caso, e que tanto o traballo realizado no aula como na aprendizaxe autónoma teñan como referencia os textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de
producir, de maneira que as accións pedagógicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda sendo diversas e motivadoras, teñan sempre como característica común a contribución á
consecución dos obxectivos específicos que establecen os estándares de aprendizaxe evaluables para cada conxunto de actividades lingüísticas na etapa respectiva. 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Bloque avaliado Valor Instrumentos

B.1 Comprensión de textos orais 25% Ao final de cada trimestre examen oral que 
consite nunha entrevista  
Tambén tomárase en conta a comprensión e 
produción de textos orais na clase (como por 
exemplo entender e responder preguntas) así 
como as leituras 

B.2 Produción de textos orais 25%

B.3 Comprensión de textos escritos 25% Ao final de cada trimestre examen escrito 
Tambén tomárase en conta os diferentes 
traballos de comprensión e produción escrita B.4 Produción de textos escritos 25%

 A nota resulta da media aritmética dos tres bloques arriba mencionados, debiéndose superar o 5 para considerar a materia superada. Se a nota de terceiro trimestre supera o

5, considérase a materia superada para a avaliación ordinaria.
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