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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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. 
 
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.  
 
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. 

50% (1 punto de 2) 
 
 

▪ Probas específicas de CO. 
▪ Exercicios de elección múltiple, de 

encher ocos; preguntas con 
respostas abertas ou guiadas 

 
. 

BLOQUE 2 : PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS (Non procede) 
 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

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

50% (1 punto de 2) 
 
 
 

▪ Probas específicas de CE, tanto do 
libro de texto, como materiais do 
mundo alleo a escola. 

▪ Preguntas con respostas abertas ou 
guiadas, de elección múltiple, de 
encher ocos, resumos da ideas 
relevantes dun texto. 
 

BLOQUE 4 : PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
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. 
 
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.). 

50% (1 punto de 2) 
 
 

▪ Exercicios específicos de EE con 
estruturas diversas. 

▪ Redaccións sobre distintos temas 
do currículo, estruturas vistas, 
preguntas de respostas abertas, 
ou guiadas, resumos. 
 

 
BLOQUE 5 : COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 
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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 iníciase no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 
 
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. 
 
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. 

50% (2 puntos de 4) 
 
 
 

Probas específicas de contidos, 
léxico, EE, CO, CE; exercicios 
de complexión abertos ou de 
encher ocos; exercicios de 
elección múltiple. 

	

2º	ESO	

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 
50% (1 punto de 2) 

 
Probas específicas de CO, tanto 
gravacións como reais. 
Exercicios de elección múltiple, de 
encher ocos; preguntas con 
respostas abertas ou guiadas,… 
 
 

BLOQUE 2 : PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS (Non procede) 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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. 
 
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. 

50% (1 punto de 2) 
 
 

Probas específicas de CE, tanto 
do libro de texto, como materiais 
do mundo alleo a escola. 
Preguntas con respostas abertas 
ou guiadas, de elección múltiple, 
de encher ocos, resumos da ideas 
relevantes dun texto. 
 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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. 
 
SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica 
e relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

50% (1 punto de 2) 
 
 

Exercicios específicos de 
EE con estruturas 
diversas. 
Redaccións sobre distintos 
temas do currículo 
incluíndo as estruturas 
vistas, preguntas de 
respostas abertas, ou 
guiadas, resumos. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

50% (2 puntos de 4) 
 
 

Probas específicas de contidos, 
léxico, EE, CO, CE e EO;, 
exercicios de complexión abertos 
ou de encher ocos; exercicios de 
elección múltiple. 
 
 

	

3º	ESO	

ESTANDARES	DE	APRENDIZAXE	

MÍNIMOS ESIXIBLES 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos	e	
instrumentos	de	
avaliación	

BLOQUE 1. COMPRENSION DE TEXTOS ORAIS 
 
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.  
 
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. 

50% (1 punto de 2) 
 

Probas específicas de CO, 
tanto gravacións como reais. 
Exercic
ios de 
elecció
n 
múltiple
, de 
encher 
ocos; 
pregunt
as con 
respost
as 
abertas 
ou 
guiada
s,… 
 

BLOQUE 2. PRODUCION DE TEXTOS ORAIS (NON PROCEDE) 
 
BLOQUE 3. COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 
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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. 
 
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). 
 
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. 

50% (1 punto de 2) 
 

 

Probas específicas de 
CE, tanto do libro de 
texto, como materiais do 
mundo alleo a escola. 
Preguntas con 
respostas abertas ou 
guiadas, de elección 
múltiple, de encher 
ocos, resumos da ideas 
relevantes dun texto. 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
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). 
 
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).  
 
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. 

 
50% (1 punto de 2) 

 
 

 
Exercicios 
específicos de EE 
con estruturas 
diversas. 
Redaccións sobre 
distintos temas do 
currículo incluíndo 
as estruturas 
vistas, preguntas 
de respostas 
abertas, ou 
guiadas, resumos. 
 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 
 
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. 
 
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. 

50% (2 puntos de 4) Probas específicas 
de contidos, léxico, 
EE, CO, CE e EO, 
exercicios de 
complexión abertos 
ou de encher ocos; 
exercicios de 
elección múltiple... 
 

	

4º	ESO	

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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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.  
 
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. 
 
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.  

 
50% (1 punto de 2) 

Probas específicas de CO, tanto 
gravacións como reais. 
Exercicios de elección múltiple, 
de encher ocos; preguntas con 
respostas abertas ou guiadas,… 
 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS (NON PROCEDE) 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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.  
 
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. 
 
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.  
 

50% (1 punto de 2) Probas específicas de CE, tanto do 
libro de texto, como materiais do 
mundo alleo a escola. 
Preguntas con respostas abertas 
ou guiadas, de elección múltiple, de 
encher ocos, resumos da ideas 
relevantes dun texto. 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
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. 
 
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).  

 
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. 

50% (1 punto de 2) 
 

Exercicios específicos de EE 
con estruturas diversas. 
Redaccións sobre distintos 
temas do currículo incluíndo as 
estruturas vistas, preguntas de 
respostas abertas, ou guiadas, 
resumos. 
 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 
 
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. 
 
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.  

50% (2 puntos de 4) 
 

 Probas específicas de contidos, 
léxico, EE, CO, CE e EO; 
exercicios de complexión 
abertos ou de encher ocos; 
exercicios de elección múltiple... 
 

1ºBacharelato 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Grao mínimo de Procedementos e 
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MÍNIMOS ESIXIBLES consecución instrumentos de 
avaliación 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 
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 poida volver 
escoitar o dito ou pedir confirmación.  
 
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 da lingua, 
e con apoio da imaxe. 

 
0,5/1 puntos 

 
 

Probas específicas 
de CO, tanto 
gravacións como 
reais. 
Exercicios de 
elección múltiple, de 
encher ocos; 
preguntas con 
respostas abertas ou 
guiadas,… 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS (NON PROCEDE) 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
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 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). 
 

 
 

50% (1 punto de 2) 

Probas específicas de 
CE, tanto do libro de 
texto, como materiais 
do mundo alleo a 
escola. 
 
Preguntas con 
respostas abertas ou 
guiadas, de elección 
múltiple, de encher 
ocos, resumos da 
ideas relevantes dun 
texto. 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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. 
 
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. 

 
50% (1 punto de 2) 

Exercicios específicos 
de EE con estruturas 
diversas. 
Redaccións sobre 
distintos temas do 
currículo incluíndo as 
estruturas vistas, 
preguntas de 
respostas abertas, ou 
guiadas, resumos. 
Probas escritas 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 
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. 
 
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. 

 

 
50% (2 punto de 4) 

Probas específicas de 
contidos, léxico, EE, CO, 
CE e EO; exercicios de 
complexión abertos ou 
de encher ocos. 
Exercicios de elección 
múltiple... 
 

	

2º Bacharelato  

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 
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Comprensión de textos orais 
 

 

Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
mensaxes gravadas, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de tipo 
técnico, sempre que poida volver escoitar o dito . 

 
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. 
 

 
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 reformular o dito. 
 

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. 

 
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. 

 

 
Bloque 2. Produción de textos orais (NON PROCEDE) 
 

 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

 

 
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; 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. 
 

Utilizar estratexias (recursos 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 información máis 
importante e deducindo o significado de palabras e 
das expresións non coñecidas. 

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. 

 
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. 
 

 
Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen con certo 

Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, breves ou 
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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. 
 

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. 

 
Bloque 4: Produción de textos escritos 
 

 

 
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. 
 

 
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 e 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. 
 

  
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. 
 

Completar documentos básicos nos que se solicite 
información persoal ou relativa aos seus estudos ou 
á súa formación. 

 
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. 
 
 
 

Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos 
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 áera de especialización 
ou de interese. 

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

 

 
 Utiliza adecuadamente as convencións escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo escrito, e amosa respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir, adecuando a súa 
produción ás convencións sociolingüísticas da lingua meta. 

 
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. 

 

 
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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2. Avaliación e cualificación 

2.1. ESO e 1º de Bacharelato 

A nota de fin de curso será a da media das dúas primeiras avaliacións nestas 

porcentaxes: 50% o primeiro trimestre e 50% o segundo. A entrega de tódalas tarefas 

propostas ao alumnado ao longo desta terceira avaliación, e a corrección por parte do 

alumnado cando así se lle solicite, será tido en conta positivamente de cara á avaliación 

final, pudendo resultar nun incremento da súa nota final de ata 1 punto nos catro cursos 

da ESO e de 2 puntos na etapa de Bacharelato. 

O alumnado coa materia suspensa na 2ª avaliación deberá entregar, no prazo 

establecido e pola plataforma virtual, catro boletíns de recuperación correspondentes os 

contidos das unidades traballadas presencialmente durante o 1º e o 2º trimestre. Para 

superar a materia, a media destes boletíns, puntuados sobre 10 cada un deles, debe ser 

de 5 puntos. Nestes boletíns avaliaranse a comprensión escrita, expresión escrita a 

comprensión oral e o coñecemento da lingua, pero non a expresión oral. 

Proba extraordinaria de setembro 

En principio, a proba extraordinaria de setembro mantense como está previsto na 

programación anual. 

Alumnado coa materia pendente 

O alumnado coa materia pendente que cursa francés neste ano académico 2019-2020 e 

que aprobou a 1ª e a 2ª avaliación, ten recuperada a materia pendente.  

Aquel alumnado que non cursa francés e que entregou no prazo establecido (data límite 

6 de marzo) o caderno de actividades recibido a principios de curso (boletín que 

representaba o 40% da súa nota, o 60% restante se correspondía co exame de 

pendentes do mes de maio/xuño que non se vai poder realizar), ten aprobada a materia 

pendente.  

Aquel alumnado coa materia pendente que, cursando este ano francés, non aprobou a 1ª 

e 2ª avaliación ou, non cursando francés no presente ano académico, non entregou o 

boletín, ten a oportunidade de aprobar a materia na convocatoria de pendentes do mes 

de xuño. Para isto, debe entregar ese mesmo boletín facilitado a principios de curso a 

todo o alumnado pendente (con e sen francés no presente ano académico) e envialo 



ADAPTACIÓN	DA	PROGRAMACIÓN	
DIDÁCTICA.	CURSO	2019/2020	

PÁXINA	11	DE	13	 CENTRO:	
CURSO:	

MATERIA:	
	

	 	

	

como tarde o luns 8 de xuño directamente á xefa de departamento 

(martabarcon@edu.xunta.es). Os boletíns recibidos fora dese prazo non serán tidos en 

conta. 

A convocatoria de pendentes do mes de setembro mantense, en principio, como está 

previsto na programación anual. Neste exame serán avaliados dos mínimos esixibles 

establecidos.  

2.2. 2º Bacharelato	

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: Realización das tarefas no tempo establecido, 
presentación adecuada das tarefas evolución no traballo diario ao longo 
deste terceiro trimestre. O control do traballo faráse a través do enviado 
por correo electrónico. As tarefas incorporan nelas o contido lingüístico e 
funcional traballado na aula e reforzado a través dos recursos empregados 
neste terceiro trimestre, utilizando as mesmas técnicas e estratexias: 
lecturas, exercicios escritos, audicións, redaccións, resumos etc, é dicir a 
suma dos exercicios de expresión e comprensión escritas e comprensión 
oral. 
 

 
Instrumentos: A avaliación será de forma telemática, non podendo ser 
presencial. Avaliaremos ao alumnado mediante os seus traballos que 
incorporen exercicios de comprensión escrita, comprensión oral, expresión 
escrita, exercicios de gramática, fichas de repaso gramatical, modelos de 
exames ABAU etc. 
 

Cualificación 
final 

 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A nota 
final de curso será a da media das dúas primeiras avaliacións nestas 
porcentaxes: 50% o primeiro trimestre e 50% o segundo. A entrega de 
tódalas tarefas propostas ao alumnado ao longo desta terceira avaliación 
será tido en conta positivamente de cara á avaliación final, podendo 
resultar nun incremento da súa nota final de ata 2 puntos. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Se é posible, será presencial. Se non o é, será unha proba telemática. en 
todo caso, avaliaranse a primeira e a segunda avaliacións en comprensión 
e expresión escritas soamente. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

NON PROCEDE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
 
3.1. ESO e 1º de Bacharelato 

As actividades propostas ao alumnado son de dous tipos: por unha banda actividades de 

repaso e reforzo das unidades traballadas en clase (da 1 á 4) durante a parte presencial 

do curso académico; por outra banda, actividades de ampliación que permiten ao 

alumnado cunha avaliación positiva nos trimestres anteriores avanzar na súa 

aprendizaxe.  

Ademais de actividades elaboradas polas profesoras, actividades interactivas de distintas 

páxinas web e repositorios de contidos, estamos a traballar neste terceiro trimestre co 

material interactivo de Santillana facilitado pola editorial. Este formato permite ao 

alumnado o acceso ao material co que viña traballando e que coñece ben, coa avantaxe 

engadida de ter acceso a tódalas actividades de comprensión oral.  

O material e as indicacións necesarias sobre como traballar cada actividade, así como 

datas e tempos de entrega, son semanalmente publicados na Aula Virtual do centro 

educativo. Tamén se emprega esta canle, así como o correo electrónico das profesoras, 

para a resolución de dúbidas e a comunicación directa co alumnado e as súas familias. 

3.2 2º de Bacharelato 

 

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

Actividades		

 
Combínanse actividades de repaso e de reforzo e están enfocadas á comprensión 
escrita, expresión escrita e comprensión oral. Traballase con actividades elaboradas 
polas profesoras, actividades interactivas de distintas páxinas web, artigos de prensa 
dixital, modelos de exames ABAU, redaccións sobre distintos temas do currículo etc. 

 

Metodoloxía	
(alumnado	con	

conectividade	e	sen	
conectividade)	

 
Empregase fundamentalmente o correo electrónico para enviarlles o traballo, os 
enlaces, así como indicarlles datas e tempos de entrega, resolver dúbidas e 
comunicarnos co alumnado e as súas familias, coas que tamén podemos contactar 
por Abalar e Tokkap. 
 

Materiais	e	recursos	

 
Utilízase o libro e o caderno de exercicios, os libros de lectura, cancións e entrevistas 
radiofónicas, fichas de léxico, fichas de gramática, xornais dixitais, modelos de 
exames ABAU. 
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4. Información e publicidade 

Esta información será posta en coñecemento do alumnado a través da páxina web do 

centro. 

Ademais, as profesoras faremos un esforzo especial para asegurarnos de que a 

información chega ao alumnado coa 2ª avaliación suspensa (e que polo tanto precisa 

recuperar materia). Con este fin, trasladaremos a información aos titores/as e, se fora 

preciso, tentaremos contactar directamente co alumnado. 

 


