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0. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
O Consello de Europa a través dos seus sucesivos proxectos, está comprometido nunha 
política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e diversidade 
cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como para facilitar a 
mobilidade persoal dos seus cidadáns e o intercambio de ideas. 
As linguas estranxeiras abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, 
transmiten coñecemento de valores e crenzas compartidas por grupos sociais doutros 
países o que resulta esencial para a comunicación dentro desta sociedade globalizada. Así, 
para o tratamento integral das linguas é preciso que, igual que acontece coas linguas 
cooficiais, haxa unha coordinación entre os departamentos de linguas para evitar repetir 
contidos e unificar a terminoloxía. 
A aprendizaxe das linguas estranxeiras nesta etapa da súa vida é primordial para a súa 
formación e para a súa integración nun mundo onde conviven múltiples culturas, 
linguas... 
O eixo de traballo desta programación será o desenvolvemento das competencias clave 
para acadar una formación integral e autónoma do alumnado tanto a nivel persoal, social  
como cultural tal e como recolle a Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro e que se 
concreta no Decreto 86/2015 do 25 de xuño o que establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta 
programación, presenta os obxectivos que se pretenden conseguir, as competencias clave, 
os contidos que se traballarán, a metodoloxía, a avaliación, os estándares de aprendizaxe 
avaliables e os recursos cos que se conta. 
 
A redacción desta programación baséase na experiencia destes últimos anos, no seu 
balance, autoavaliación e corrección e esta programación esta deseñada para alumnado 
de  1ª  e da 2ª Lingua Estranxeira  e o desenvolvemento do currículo debe ser a base do 
traballo nas clases que se desenrolen ó longo do curso. 

En definitiva, pretendemos que a esta programación contribúa a facer do noso alumnado 
persoas   autónomas na aprendizaxe das linguas estranxeiras . 

A quen se dirixe? 
 
O I.E.S “ A Sangriña” está situado na Guarda, unha vila de aproximadamente 10.000 
habitantes. É o centro urbano máis importante da comarca e as relacións cos concellos 
limítrofes do Rosal, Tomiño e Oia foron sempre o motor da súa actividade económica, 
educativa e cultural. 
Trátase do único centro en ofertar estudos de Bacharelato, ciclos de Formación 
Profesional así como ESA e Bacharelato de Adultos. Recibe alumnado de tres centros 
públicos de primaria da vila para cursar a ESO, así com do CPI Manuel Súarez Marquier 
do Rosal e de dous centros concertados da Guarda ( HH Carmelitas e PP Somascos, que 
só ofertan estudos da ESO). 
O IES “ A Sangriña ” conta cunha ampla oferta de materias troncais de opcións, 
específicas e de libre configuración que posibilitan que o alumnado confeccione o 
currículo segundo os seus intereses. Desenvólvese  un ensino-aprendizaxe baseado na 
metodoloxía didáctica activa e participativa, aprendizaxe cooperativa e por proxectos. 



Respecto a situación das linguas estranxeiras, o centro mantén a oferta das tres linguas 
estranxeiras (inglés, portugués e francés) podéndose coller na ESO e Bacharelato tanto 
no ensino ordinario como con persoas adultas. 

1. PROFESORADO E ALUMNADO 
 
1.1. Composición do departamento 
 
    O departamento está composto este ano por dúas profesoras titulares, Gema Alonso 
Peniza (Xefa de Departamento) e Carla Castro Lorenzo. 
 
   - Gema Alonso Peniza 
     15 horas de clase + 2 horas de Xefatura de Departamento: 17 horas lectivas 
   - Carla Castro Lorenzo 
     16 horas de clase: 16 horas lectivas 
      
 
 1.2. Grupos e alumnado 
 
       NIVEL 1º ESO        2º ESO      3º ESO 4º ESO 
    GRUPOS 1º  A/B 1º C 2º A 1ª L 2º A/B 2ºC/D    3º A/C 3º B/D 4ºA/B/C 

  Nº DE ALUMNOS 17       16 2 24 25 22 17 15 
       TOTAL     
        NIVEL 1º BACHARELATO 2º BACHARELATO 

      GRUPOS 1º BACH  A/B 2ª L 1º BACH C/D/E 2ª L 1º BACH AD 2ºBACH A/B 1ºL 2ºBACH C/D 1ºL 

  Nº DE ALUMNOS 11 10 3 1 1 

ALUMNOS TOTAL:        173 
 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO 
DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

  Orden ECD/65/2015, de 21 de enero , por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de la evaluación para primaria y secundaria 
obligatoria y bachillerato 

 
 Este último documento sirve para definir as competencias na ESO e en Bacharelato. 
 A incorporación de Competencias Clave ao Currículo permite poñer o acento naquelas 
aprendizaxes que se consideren imprescindibles. Son aquelas competencias que debe 
desenvolver un alumno  ou unha alumna ao finalizar o ensino obrigatorio para poder 
lograr a súa realización persoal, exercer a sua labor como cidadán participativo, 
incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha 
aprendizaxe permanente ao longo da vida. 
 
A inclusión das Competencias Clave no Currículo ten varias finalidades: 
 



- Integrar as diferentes aprendizaxes. 
- Relacionar a aprendizaxe con distintos tipos de contidos e utilizalos de xeito efectivo 
cando resulten necesarios. 
- Orientar o ensino para tomar decisións relativas ao proceso do ensino e da aprendizaxe.   
 
Desde un punto de vista xeral, tendo en conta que describiremos na programación de 
maneira pormenorizada como se relacionan os distintos contidos coas distintas 
competencias clave, podemos sinalar que, na materia de Francés  en 1ª e 2ª lingua 
estranxeira incide de maneira especial na competencia en comunicación lingüística; aínda 
que tamén supón unha ferramenta esencial para outras aprendizaxes non lingüísticas. 
 
A organización da aprendizaxe farase mediante tarefas, o que servirá para integrar e 
sintetizar diversas competencias. 
 
No noso traballo cotián, o uso das TIC por parte do profesorado e alumnado permitirá o 
desenvolvemento da competencia dixital. 
 
Contribuiremos á competencia de aprender a aprender fomentando os bos hábitos de 
estudo, unha crecente autonomía do alumnado no proceso de aprendizaxe, botando man 
así mesmo de diversas ferramentas de autoavaliación. 
 
O traballo sobre os textos e temas de actualidade, cunha vertente cultural e social, así 
como o traballo en grupos nos que o alumnado debera colaborar de maneira construtiva 
para acadar un determinado fin, favorecerán a adquisición de competencias sociais e 
cívicas. 
 
Unha aprendizaxe nas que o alumnado deberá amosar unha crecente autonomía segundo 
vaiamos avanzando nos niveis nos permitirá tamén desenvolver o seu sentido de 
iniciativa. 
 
Finalmente a aprendizaxe dunha lingua estranxeira supón tamén o acceso a realidade 
social e histórica así como as distintas manifestacións culturais dos países onde se fala 
dita lingua; sen dúbida esta circunstancia favorecerá o traballo relacionado coa 
competencia de conciencia e expresión culturais. 
 
Coas áreas e materias do Currículo alcánzanse os obxectivos educativos e adquírense as 
Competencias Clave. Cada unha das áreas contribúe ao desenvolvemento de diferentes 
competencias e á súa vez cada unha das competencias básicas alcanzárase como 
consecuencia do traballo en varias áreas ou materias. Así, na materia de francés L1 e  L2 
nos 5 bloques nos que está organizada: Escoitar e falar, Ler e escribir, Adquisición de 
coñecementos lingüísticos e aspectos culturais e consciencia intercultural se dirixen ao 
desenvolvemento e a adquisición da competencia en comunicación lingüística (tal e como 
as define o MCER), contribuíndo, asemade, ao desenvolvemento do alumnado nas 
competencias clave. 
 

 
 

§ COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA (CCL) 
Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse nesta materia, xa 
que todos os seus contidos están orientados á adquisición dos coñecementos, 



destrezas e actitudes propios das habilidades comunicativas (orais e escritas), 
aspectos todos eles que se aplicarán para adquirir coñecementos noutras áreas e 
que son adquiridos noutras materias do currículo (Lingua castelá e Literatura e 
Primeira Lingua Estranxeira, principalmente, por ter códigos comúns). 

  
§ COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 
 

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. Require coñecementos sobre os números e as súas 
operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento 
matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre 
aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas 
relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en suma, 
establecer unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o 
coñecemento procedimental implicados na resolución dunha tarefa matemática 
determinada. 

Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, 
o respecto ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia 
matemática son os referentes ós números, a álxebra, a xeometría e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó 
mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó 
desenvolvemento do pensamento científico e capacitan o individuo para 
identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos 
e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos 
científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e 
tecnoloxías, que se derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas; 
así como unhas destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 
tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa 
asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación 
científica, a valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a 
conservación dos recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha 
actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito 
natural e social. 

 

§ APRENDER  A  APRENDER (CAA) 
Esta competencia mostra como uns determinados contidos que deben mellorar a 
capacidade comunicativa serven para adquirir novos coñecementos de diferentes 



áreas, non en van no código lingüístico está na base do pensamento e do 
coñecemento (a representación da realidade), e para reflexionar sobre a propia 
aprendizaxe (e fixar estratexias que a fagan máis eficaz, o que incide tamén na 
competencia de autonomía e iniciativa persoal). Esta competencia é fundamental 
nun mundo cunha constante evolución nos coñecementos, para cuxa adquisición 
haberá de ter actitudes coma o esforzo, a responsabilidade, a autonomía, a 
autocrítica, etcétera. O uso do Portfolio europeo das linguas pode ter unha gran 
importancia para a adquisición desta competencia. 
 
 

§ COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA (CSC) 
O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno 
desenvolva a competencia social e cidadá, en canto que lle permitirá poñer en 
práctica habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., 
froito do seu contacto con outras realidades diferentes da propia (a francesa neste 
caso), non en van a comunicación é un acto eminentemente social mediante o que 
transmitimos pensamentos, emocións... Aínda que unha das finalidades esenciais 
desta materia é que o alumno aprenda a lingua francesa, tamén o é que coñeza e 
comprenda a cultura, as institucións, a forma de vida da francofonía, etc., o que 
converte a lingua nun sistema de comunicación e de coñecemento que lle permite 
adquirir unha visión plural doutras realidades. 

 
§ COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

O coñecemento da lingua francesa amplía a posibilidade, grazas ao emprego das 
tecnoloxías da información e a comunicación, de obter información nesta lingua 
e sobre esta lingua. Ademais, estas mesmas tecnoloxías facilitan a comunicación 
interpersoal, en tempo real, con mozos franceses, o que redunda positivamente no 
coñecemento e emprego da mesma lingua (competencia en comunicación 
lingüística). 

 
§ CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se achega ao alumnado ás 
manifestacións culturais dos países de lingua francesa e ás creacións artísticas, 
literarias, etc., de autores francófonos. Da súa importancia dá conta un dos bloques 
de contidos da materia (Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural). 
 

§ SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 
O uso da lingua en contextos determinados fai que o/a alumno/a se enfronte a 
diversas situacións nas que debe analizar e resolver problemas relacionados coas 
destrezas comunicativas e as habilidades sociais, o que redunda na súa capacidade 
para actuar reflexiva e autonomamente, con iniciativa e planificación, en grupo ... 

 
No seguinte cadro  represéntanse as Competencias Clave relacionadas cos estándares 
correspondentes. Trataríase da aportación da materia de Francés a adquisición das 
competencias clave. 
 

3. ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO ( E.S.O ) 
 



CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA 
 

Obxectivos xerais de etapa 
 

Os obxectivos xerais da etapa son: 
 

• 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. 

 
• 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. 

 
•  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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 



• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 
 

• 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. 

 
• 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. 

 
• Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

•  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. 

 
 

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 as pertencentes á 
comunidade lusófona. 
 

 
CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
 



     3.1.              1º ESO (2ª Lingua) 
 
 

1º ESO: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
1º ESO ( 2ª L) 

 
1º ESO: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS 
CLAVE 

CURSO 1º ESO 

NIVEL 1º ESO DE SECUNDARIA                                        
ÁREA 

2ª L. ESTRANXEIRA: FRANCÉS 

 
 

 
 

  Crite- 
rios 
de 

   avalia- 
ción 

 
 

Estándares 

 
Grao mínimo para 

superar a área 
Indicador mínimo 

do logro 
   
 
 

 
P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
 

1ª  
A
V 

 
 

2ª 
A
V 

 
 

3ª 
A
V 

 
Procedementos de 

avaliación 
 

 
 
 

CC 

 
Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales      ( 20% ) 
SLE 
B1.1 

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. 

 
 

SLEB1.1. Comprende 
algunhas 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. 

 
 
 
5 % 
 
      
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
 
 
    INSTRUMENTOS 
      Diario de clase 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 

SLE
B1.2. 

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. 

SLEB1.2. Comprende a 
maioría das frases e 
expresións habituais 
relacionadas con 
necesidades inmediatas 
(números, datas, prezos, 
etc.) e temas con que 
teña moita familiaridade, 
e segue algunhas 

 
 
 
 
5 % 
 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
     
 
 INSTRUMENTOS 
 
   Diario de clase 

 
 

CCL 
CAA 

CCEC 



instrucións e consignas 
de aula 

SLE
B1.3. 

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. 

SLEB1.3. En xeral 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
5 % 
 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Cuestionarios 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario 
pechado 

 
 
 

CCL 
CAA 

CCEC 
 

SLE
B1.4. 

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. 

SLEB1.4. Comprende  
practicamente toda 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. 

 
 
 
 
 
5 % 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 
 

CCL 
CAA 

CCEC 
CSC 

Bloque 2. Produción de Textos Orais ( 10 % ) 
SLE
B2.1. 

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

SLEB2.1. Na maioría 
das actividades de aula, 
amosa case sempre  
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. 

 
 
 
 
 
2 % 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 

 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 
 
 
 
 

 
 

CCL 
CAA 

CCEC 
CSC 

SLE
B2.2. 

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 
comunicaciónsignificativa
s para a súa idade e o seu 
nivel escolar. 

SLEB2.2. Fai e responde  
bastante 
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 para a súa 
idade e o seu nivel 
escolar. 

 
 
 
2 % 
 
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 
 
 

CCL 
CAA 

CCEC 
CSC 



SLE
B2.3. 

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 

SLEB2.3. Consegue 
desenvolverse 
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 

 
 
 
 
 
 
 
2 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
CCL 
CAA 

CCEC 
CSC 

SLE
B2.4. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
2 % 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
CCL 
CAA 

CCEC 
CSC 

SLE
B2.5. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
2 % 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
alumnos e alumnas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Producións orais 
Rúbricas 

 
 
 

CCL 
CAA 

CCEC 
CSC 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE 
B 3.1 
 

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

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

 
 
 5 % 

  
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

    CCL 
   CAA 

C CCEC 
   CSC 

 

SLE
B3.2. 

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

SLEB3.2. Comprende 
case sempre avisos, 
obrigas e prohibicións 
básicas e predicibles, 
referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura 
moi sinxela, 

 
 
 
 
5 % 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

   
 

 CCL 
    CAA 

     CCEC 
      CSC 



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 i referidos a 
temas moi cotiáns e 
propios da súa idade. 

SLEB3.3. Comprende 
case toda a 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. 

 
 
 
 
 
 
5 % 
 
 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

   CCL 
   CAA 

      CCEC 

SLE
B3.4. 

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

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

 
 
5 % 

  
 

 

 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
   CCL 
   CAA 

      CCEC 
      CD 

Bloque 4. Produción de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE
B4.1. 

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. 

SLEB4.1. Elabora textos 
moi 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. 

 
 
 
 
 
5 % 

  
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 

 
 

  CCL 
   CAA 

       CCEC 
  CD 

   CSC 

SLE
B4.2. 

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.). 

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

 
 
 
5 % 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 

    CCL 
    CAA 

      CCEC 
  CD 

      CSC 

SLE
B4.3. 

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

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

 
 
 
5 % 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
  

§ CCL 
   CAA 

      CCEC 
     CD 

    CSC 

SLE
B4.4. 

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 (felicitar, 
informar, preguntar, etc.) 
tanto de forma manuscrita 
como en formato dixital,d 

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 (felicitar, 
informar, preguntar, etc.) 
tanto de forma 

 
 
 
 
 
 
5 % 
 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 

 
   CCL 
   CAA 

      CCEC 
  CD 

     CSC 



cunha presentación limpa 
e ordenada. 

manuscrita como en 
formato dixital, cunha 
presentación  bastante 
limpa e ordenada. 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe ( 30 % ) 
SLE
B5.1. 

SLEB5.1. Identifica sons 
e grafías de fonemas 
léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización,sonorizació
n, etc.),  e iníciase no uso 
de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e 
frases. 

SLEB5.1. Identifica 
algúns sons e grafías de 
fonemas 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. 

 
 
 
 

5 % 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 

 
 

   CCL 
     CAA 

      CCEC 
   CSC 

SLE
B5.2.   

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.), amosa respecto 
polas diferenzas que 
poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, os 
horarios, etc. 
 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente 
algunhas 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. 

 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 

 
CCL 

     CAA 
       CCEC 

   CSC 

SLE
B5.3 

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. 

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

 
 
 
 
5 % 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
X 

 

    
 

CCL 
     CAA 

       CCEC 

SLE
B5.4 

SLEB5.4. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situaciónsde 
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 

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 
con bastante 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, moi básicos e 
traballados previamente 

 
 
 
 
 
 
5 % 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 

  
 

  CCL 
      CAA 

      CCEC 
    CD 
  CSC 



SLE
B5.5. 

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. 

SLEB5.5. Participa  
nalgúns 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. 

 
 
 
5 % 
 

  
 
 
X 

 
 
 
X 

 

 
CCL 

   CAA 
      CCEC 

    CD 
   CSC 

 
                                            1º ESO ( 2ª L )                                                                          
  Profesora: Gema Alonso 
 

Material didáctico: Nouveau Copains 1, Oxford ( livre de l´élève) 
Agrupamento: 1ºESO A + B ( 17  alumnos ) 
                          1º ESO C ( 16 alumnos ) 

 
Secuenciación de obxectivos e contidos por trimestre 
 

• Primeiro trimestre: unidades 0, 1, 2 
• Segundo trimestre: 3, 4 
• Terceiro trimestre; 5, 6 

 
Primeiro trimestre 
Obxectivos 
- Recoñecer palabras en francés 
- Achegar a nova lingua ás linguas xa coñecidas 
- Descubrir países francófonos e símbolos de Francia 
- Percibir diferentes rexistros orais 
- Intercambiar datos cos compañeiros 
- Deletrear palabras 
- Ampliar vocabulario referente ao campo léxico dos meses do ano e os animais de 
compañía 
- Familiarizarse cos sons característicos do francés 
- Pedir e dar informacións persoais 
- Expresar a posesión 
- Contar ata 69 
- Describir fisicamente a alguén 
- Construír frases negativas 
- Formar o feminino e o plural dos adxectivos 
- Entender a información de pequenos textos escritos 
 
Contidos 
Gramaticais 



- Os artigos indeterminados 
- Os pronomes persoais suxeito 
- O presente de indicativo dos verbos “ être”, “ s´appeler ”, “ habiter ” 
- As expresións interrogativas: “ Tu t´appelles comment ” , “ Tu habites où ”, “ Qui est-
ce ” 
- Os adxectivos cualificativos: xénero e número 
- Os determinantes posesivos ( 1ª persoa de singular ) 
- A frase negativa ( ne...pas) 
- Os adverbios très et assez 
Léxicos 
- Vocabulario da aula 
- Animais de compañía 
- Os días da semana, meses e estacións do ano 
- Os números 1-69 
- Os adxectivos para describir a aspecto físico e a personalidade 
- A familia 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- Saúdos e despedidas 
- Nomes franceses 
- As cidades e as rexións francesas máis coñecidas 
- As bandeiras dalgúns países francófonos 
- Símbolos de Francia 
 
Segundo trimestre 
Obxectivos 
- Conxugar verbo irregular “ faire ” et “ aller ” en presente de indicativo 
- Empregar os artigos contractos coa preposición “a” e “de” 
- Entender a información de pequenos textos escritos 
- Conxugar os verbos do primeiro grupo 
- Pedir e dicir a hora 
- Falar das actividades da fin de semana 
- Empregar correctamente o vocabulario en cada situación de comunicación 
- Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais 
- Expresar a opinión 
- Construír o feminino dos substantivos 
- Pedir e dar informacións persoais 
- Expresar gustos e preferencias 
 
Contidos 
Gramaticais 
- Os artigos definidos e indefinidos 
- O presente dos verbos “ faire ” et “ aller ” 
- O presente dos verbos en “ -er ” 
- Os artigos contractos coa preposición “a” e “de 
- A formación do feminino ( profesións ) 
- Os conectores “ et ”e “ mais ” 
- O pronome “ on ” 
Léxicos 



- O material escolar 
- As cores 
- As materias 
- As actividades de ocio 
- Os deportes 
- As profesións 
- A cidade 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- Os mozos franceses e o colexio 
- Horarios, materias e equipo directivo, CDI, surveillants... 
- Ocio saudable 
 
Terceiro trimestre 
Obxectivos 
- Utilizar fórmulas de cortesía 
- Contar ata 100 
- Formular preguntas 
- Conxugar os verbos irregulares de uso común 
- Pedir e ofrecer algo para comer e beber 
- Contar acontecementos futuros 
- Falar do clima 
- Empregar correctamente o vocabulario en cada situación de comunicación 
- Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais 
- Ler con corrección palabras illadas ou textos curtos e simples 
- Describir onde vive ou onde viven os demais 
- Localizar no espazo 
- Expresar a posesión 
Contidos 
Gramaticais 
- Os artigos partitivos. O partitivo “ de / d´ ” na frase negativa 
- A interrogación total ou parcial. Adverbios interrogativos. 
- As preposicións de lugar diante de cidades e países 
- O “ futur proche ” 
- Os adverbios de lugar 
Léxicos 
- Os números do 70 - 100 
- Os alimentos 
- As bebidas 
- Embalaxes e medidas 
- O clima, o tempo 
- Os momentos do día 
- A vivenda. As partes da casa e o mobiliario 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- A cortesía 
- A alimentación e a gastronomía francesas 
- As festas e tradicións francesas 



- A francofonía 
- A vivenda 
 
Materiais e recursos didácticos empregados 
- Método utilizado: “ Copains 1 ” 
- Material de audio e vídeo 
- Fotocopias para reforzar contidos gramaticais e o vocabulario 
- Le Français avec des jeux et des activités. Niveau élementaire / intermédiaire 
 
                                         

3.2.                   2º ESO ( 1ª e 2ª Lingua) 
 

2º ESO ( 1ª L) 
 

2º ESO: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS 
CLAVE 

CURSO 2º ESO 

NIVEL 2º ESO DE SECUNDARIA                                        
ÁREA 

1ª L. ESTRANXEIRA: FRANCÉS 

 
 

 
 

  Crite- 
rios 
de 

   avalia- 
ción 

 
 

Estándares 

 
Grao mínimo para 

superar a área 
Indicador mínimo 

do logro 
   
 
 

 
P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
 

1ª 
A
V 
 

 
 

2ª 
A
V 

 
 

3ª 
A
V 

 
 

Procedementos de 
avaliación 

 

 
 
 

CC 

 
Instrumentos de 

avaliación 
 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orais ( 20 % ) 
SLE 
B 1.1 

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. 

 
 

SLEB1.1. 
Comprende 
algunhas 
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 

 
 
 
 5 % 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
 
 
    INSTRUMENTOS 
      Diario de clase 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 



necesita. 
SLE
B1.2. 

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. 

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

 
 
 
 
5 % 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
     
 
 INSTRUMENTOS 
 
   Diario de clase 

     
 

    CCL 
       CAA 

CCEC 

SLE
B1.3. 

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. 

SLEB1.3. En xeral 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Cuestionarios 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario 
pechado 

 
 
 

     CCL 
       CAA 

CCEC 
 

SLE
B1.4. 

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

SLEB1.4. 
Comprende  
practicamente toda 
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. 

 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 
 
 
 

     CCL 
     CAA 

CCEC 
CSC 

Bloque 2. Produción de Textos Orais ( 20 % ) 
SLE
B2.1. 

SLEB2.1. Na maioría das 
actividades de aula, amosa 
unha actitude positiva 
polo uso da lingua 

SLEB2.1. Na 
maioría das 
actividades de aula, 
amosa case sempre  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 

 
 
       
 



estranxeira en diferentes 
situacións 
comunicativas,esforzándo
se por utilizala aínda que 
teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda 
ou aclaracións. 

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. 

 
2´5% 
 
 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 
 
 
 
 

      CCL 
      CAA 

CCEC 
      CSC 

SLE
B2.2. 

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 para a súa 
idade e o seu nivel escolar. 

SLEB2.2. Fai e 
responde  bastante 
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 para a 
súa idade e o seu 
nivel escolar. 

 
 
 
 
 
 
2´5% 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 
 
 
 

       CCL 
CAA 

  CCEC 
CSC 

SLE
B2.3. 

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 

SLEB2.3. 
Consegue 
desenvolverse 
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 

 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

      
 
 
 
 

 CCL 
    CAA 

 C   
CCEC 

    CSC 

SLE
B2.4. 

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. 

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 

 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
CCL 

     CAA 
      CCEC 

      CSC 



e dá indicacións moi 
básicas para ir a un 
lugar. 

SLE
B2.5. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

  
 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
alumnos e alumnas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Producións orais 
Rúbricas 

     
 
    
 
 

   CCL 
     CAA 

     CCEC 
    CSC 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE 
B 3.1 
 

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

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

 
 
 5% 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

    
    CCL 
   CAA 

     CCEC 
    CSC 

SLE
B3.2. 

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

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

 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

  
 
  
 

  CCL 
     CAA 

      CCEC 
CSC 

SLE
B3.3 

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 i referidos a 
temas moi cotiáns e 
propios da súa idade. 

SLEB3.3. 
Comprende case 
toda a 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. 

 
 
 
 
 
 
5% 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 
 

    CCL 
    CAA 

CCEC 

SLE SLEB3.4. Comprende SLEB3.4.       



B3.4. información esencial e 
localiza información 
específica en material 
informativo sinxelo como 
menús, horarios, catálogos 
e listas de prezos. 

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

 
5% 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
    CCL 

     CAA 
CCEC 

CD 

Bloque 4. Produción de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE
B4.1. 

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. 

SLEB4.1. Elabora 
textos moi 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. 

 
 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

  
 
 

   CCL 
    CAA 

CCEC 
    CD 

     CSC 

SLE
B4.2. 

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.). 

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

 
 
 
5% 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  
 
 
 

  CCL 
      CAA 

CCEC 
    CD 
 CSC 

SLE
B4.3. 

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

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

 
 
 
5% 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  
CCL 

     CAA 
CCEC 

       CD 
      CSC 

SLE
B4.4. 

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 (felicitar, 
informar, preguntar, etc.) 
tanto de forma manuscrita 
como en formato dixital,d 

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 
(felicitar, informar, 
preguntar, etc.) tanto 
de forma manuscrita 

 
 
 
 
 
 
5% 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

  
 
      
 
 

    CCL 
     CAA 

CCEC 
     CD 

CSC 



cunha presentación limpa 
e ordenada. 

como en formato 
dixital, cunha 
presentación  
bastante limpa e 
ordenada. 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe ( 20 % ) 
SLE
B5.1. 

SLEB5.1. Identifica sons 
e grafías de fonemas 
léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización,sonorizació
n, etc.),  e iníciase no uso 
de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e 
frases. 

SLEB5.1. Identifica 
algúns sons e 
grafías de fonemas 
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. 

 
 
 
 

2´5 % 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
      

      CCL 
       CAA 

CCEC 
    CSC 

SLE
B5.2.   

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.), amosa respecto 
polas diferenzas que 
poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, os 
horarios, etc. 
 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente 
algunhas 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. 

 
 
 
 
 
 
 
2´5 % 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

  
 

§  CCL 
      CAA 

 CCEC 
    CSC 

SLE
B5.3 

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. 

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

 
 
 
 
5% 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
X 

     
    

  CCL 
     CAA 

CCEC 

SLE
B5.4 

SLEB5.4. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situaciónsde 
necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar 
información sobre datos 

SLEB5.4. 
Comprende e 
comunica o 
propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a 
situacións de 
necesidade 

 
 
 
 
 
 
5% 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

    
 

   CCL 
CAA 

CCEC 
     CD 

    CSC 



persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, moi básicos e 
traballados previamente 

inmediata da aula 
(pedir ou dar 
información sobre 
datos persoais, 
felicitar, invitar, 
etc.) utilizando con 
bastante 
adecuadamente as 
estruturas 
sintáctico-
discursivas e o 
léxico necesarios, 
moi básicos e 
traballados 
previamente 

SLE
B5.5. 

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. 

SLEB5.5. Participa  
nalgúns 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. 

 
 
 
5% 
 

  
 
 
X 

 
 
 
X 

  
 

§  CCL 
     CAA 

       CCEC 
     CD 
   CSC 

                                            
                                           2º ESO ( 1ª L ) 
    
Profesora: Gema Alonso 
Material didáctico: Nouveau Copains 2, Oxford ( livre de l´élève) 
Agrupamentos: 2ºESO A (2 alumnos) 
                             
 
 
Secuenciación de obxectivos e contidos por trimestre 
 

• Primeiro trimestre: unidades 0, 1, 2 
• Segundo trimestre: 3, 4 
• Terceiro trimestre; 5, 6 

 
Primeiro trimestre 
Obxectivos 
- Falar dos teus gustos 



- Expresar suxestións: Pour apprendre le français, on peut écouter la radio 
- Expresar a obriga: Pour...il faut 
- Describir os lugares que hai na cidade 
- Situar os lugares da cidade 
- Indicar as distancias 
- Preguntar e indicar un camiño 
- Falar de acontecementos futuros 
- Citar os lugares máis importantes de París 
- Expresar unha opinión 
- Describir as vacacións 
- Describir a roupa e a indumentaria preferida 
- Dar opinións sobre a roupa 
- Expresar opinións a favor ou en contra dos uniformes escolares 
 
Contidos 
Gramaticais 
- L´interrogation: Pourquoi tu aimes le foot? Où tu fais du vélo? Avec qui tu vas à la 
piscine? 
- Pouvoir + inf / Il faut +inf 
- Verbo pouvoir 
- Revisión dos artigos contractos ( du, de la ,de l´, des ) 
- Revisión das preposicións e dos adverbios de lugar 
- Il y a / Il n´ya pas de... 
- C´est + adxectivo ( C´est génial! C´est super !...) 
- Revisión do imperativo 
- Revisión do futur proche 
- Revisión dos verbos en -er 
- Presente de indicativo do verbo mettre 
- Os adxectivos de cor ( concordancia de xénero e número ) 
- Os adxectivos demostrativos: ce, cet, cette, ces 
- Posición dos adxectivos cualificativos 
- A expresión da causa: parce que 
- O pronome en 
Léxicos 
- As actividades de ocio 
- A cidade 
- As indicacións 
- As prendas de vestir 
- Os ordinais 
- Os adxectivos de cor 
-Os adxectivos cualificativos para describir prendas e estilos: sympa, pratique, 
décontracté, 
 habillé... 
- Os numerais ata 1000 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- Francia e as súas rexións 
- A cidade de Dieppe 
- Os lugares turísticos de París 



- O museo d´Orsay 
- A moda francesa. Grandes deseñadores 
- O euro 
- Os uniformes no colexio 
 
Segundo trimestre 
Obxectivos 
- Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais 
- Dar e pedir consellos sobre a saúde 
- Falar sobre o seu estado físico 
- Indicar o lugar 
- Dar consellos 
- Escribir os acentos 
- Ler con corrección textos curtos e simples 
- Expresar a súa opinión sobre os programas de televisión ( empregando conectores ) 
- Organizar unha cita ( hora e lugar ) 
- Aceptar / rexeitar unha invitación. Dar desculpas 
- Propoñer actividades e saídas 
- Empregar o vocabulario axeitado en cada situación de comunicación 
- Realizar traballos cooperativos e creativos 
Contidos 
Gramaticais 
- Femininos e plurais dos adxectivos 
- Os artigos contractos au, à la, à l´, aux ( j´ai mal au dos, à la tête...) 
- A frase negativa ( ne fais pas de sport, ne mange pas de viande...) 
- O passé composé con avoir 
- Os conectores: et, mais, parce que... 
- Os verbos irregulares: dire, faire, devoir, dormir, boire, sortir, vouloir e pouvoir 
Léxicos 
- As partes do corpo 
- Expresións para expresar o estado físico 
- Consellos: Bois de l´eau, mange des fruits... 
- Expresións idiomáticas coas partes do corpo 
- Revisión dos alimentos 
- Os programas de televisión e os xéneros cinematográficos 
- As opinións ( j´aime, je préfère, de déteste...) 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- O Tour de Francia 
- Saúde infantil 
- O ocio dos mozos 
- A televisión e o cine francés 
 
Terceiro trimestre 
Obxectivos 
- Entender información esencial de pequenos textos escritos 
- Falar dos deportes aos que xogan 
- Falar dos instrumentos que tocan 
- Expresar a frecuencia 



- Falar das tarefas domésticas 
- Contar acontecementos pasados 
- Expresar o desexo 
- Empregar o vocabulario axeitado en cada situación de comunicación 
- Realizar traballos cooperativos e creativos 
- Ler con corrección textos curtos e simples 
- Indicar os medios de transportes empregados 
- Falar das vacacións indicando data, lugar, duración e medios de transporte 
- Expresar unha apreciación 
Contidos 
Gramaticais 
- Os verbos pronominais 
- Oposición do presente e  passé composé 
- O passé composé con être. A concordancia do participio pasado 
- O passé composé na forma negativa 
- C´était + adxectivo 
Léxicos 
- Os deportes 
- A música 
- As actividades cotiás 
- As tarefas domésticas 
- As expresións de tempo: tous les jours, jamais, souvent, une fois par jour... 
- Os medios de transportes 
- Os adxectivos para expresar unha opinión 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- O fútbol en Francia 
- A vida familiar 
- As relacións familiares 
- As vacacións e o turismo 
- A Francofonía 
- A hospitalidade 
 
Materiais e recursos didácticos empregados 
- Método utilizado: “ Copains 2 ” 
- Material de audio e vídeo 
- Fotocopias para reforzar contidos gramaticais e o vocabulario 
- Le Français avec des jeux et des activités. Niveau élementaire / intermédiaire 
 

2º ESO ( 2ª L) 
 
 

2º ESO: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS 
CLAVE 

CURSO 2º ESO 

NIVEL 2º ESO DE SECUNDARIA                                        
ÁREA 

2ª L. ESTRANXEIRA: FRANCÉS 



 
 

 
 

  Crite- 
rios 
de 

   avalia- 
ción 

 
 

Estándares 

 
Grao mínimo para 

superar a área 
Indicador mínimo 

do logro 
   
 
 

 
P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
 

1ª 
A
V 
 

 
 

2ª 
A
V 

 
 

3ª 
A
V 

 
 

Procedementos de 
avaliación 

 

 
 
 

CC 

 
Instrumentos de 

avaliación 
 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orais ( 20 % ) 
SLE

B
1
.
1
. 

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. 

 
 

SLEB1.1. 
Comprende 
algunhas 
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. 

 
 
 
 5 % 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
 
 
    INSTRUMENTOS 
      Diario de clase 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 

SLE
B1.2. 

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. 

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

 
 
 
 
5 % 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
     
 
 INSTRUMENTOS 
 
   Diario de clase 

     
 

    CCL 
       CAA 

CCEC 

SLE
B1.3. 

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 

SLEB1.3. En xeral 
comprende o sentido 
global e a 
información máis 
relevante de textos 
orais breves 
(instrucións e 
comunicados) con 
estruturas 
previamente 
traballadas, léxico 
moi común 

 
 
 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Cuestionarios 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario 
pechado 

 
 
 

     CCL 
       CAA 

CCEC 
 



Internet, sempre que se 
fale de xeito pausado e ben 
articulado, e poida volver 
escoitar o dito. 

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. 

SLE
B1.4. 

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

SLEB1.4. 
Comprende  
practicamente toda 
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. 

 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 
 

 
 

     CCL 
     CAA 

CCEC 
CSC 

Bloque 2. Produción de Textos Orais ( 20 % ) 
SLE
B2.1. 

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

SLEB2.1. Na 
maioría das 
actividades de aula, 
amosa case sempre  
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. 

 
 
 
 
 
2´5% 
 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 

 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 
 
 
 
 

 
 

       
 

      CCL 
      CAA 

CCEC 
      CSC 

SLE
B2.2. 

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 para a súa 
idade e o seu nivel escolar. 

SLEB2.2. Fai e 
responde  bastante 
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 para a 
súa idade e o seu 
nivel escolar. 

 
 
 
 
 
 
2´5% 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 
 
 
 

       CCL 
CAA 

  CCEC 
CSC 



SLE
B2.3. 

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 

SLEB2.3. 
Consegue 
desenvolverse 
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 

 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

      
 

 
 CCL 

    CAA   
  CCEC 
    CSC 

SLE
B2.4. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 

CCL 
     CAA 

      CCEC 
      CSC 

SLE
B2.5. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

  
 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
alumnos e alumnas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Producións orais 
Rúbricas 

     
 
    
 
 

   CCL 
     CAA 

     CCEC 
    CSC 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE

B
3

SLEB3.1. Comprende con 
fluidez textos 
adaptados relativos a 

SLEB3.1. 
Comprende con 
bastante 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 

    
    CCL 
   CAA 



.
1
. 

 

temas do seu interese. fluidez textos 
adaptados 
relativos a 
temas do seu 
interese. 

 5% 
 

X X X INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

     CCEC 
    CSC 

SLE
B3.2. 

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

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

 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

  
 
  
 

  CCL 
     CAA 

      CCEC 
CSC 

SLE
B3.3 

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 i referidos a 
temas moi cotiáns e 
propios da súa idade. 

SLEB3.3. 
Comprende case 
toda a 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. 

 
 
 
 
 
 
5% 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

 
    CCL 
    CAA 

CCEC 

SLE
B3.4. 

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

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

 
 

5% 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

    CCL 
     CAA 

CCEC 
CD 

Bloque 4. Produción de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE
B4.1. 

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. 

SLEB4.1. Elabora 
textos moi 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. 

 
 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

  
 
 

   CCL 
    CAA 

CCEC 
    CD 

     CSC 



SLE
B4.2. 

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.). 

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

 
 
 
5% 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  
 

 
 

  CCL 
      CAA 

CCEC 
    CD 
 CSC 

SLE
B4.3. 

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

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

 
 
 
5% 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  
§   

CCL 
     CAA 

CCEC 
       CD 

      CSC 

SLE
B4.4. 

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 (felicitar, 
informar, preguntar, etc.) 
tanto de forma manuscrita 
como en formato dixital,d 
cunha presentación limpa 
e ordenada. 

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 
(felicitar, informar, 
preguntar, etc.) tanto 
de forma manuscrita 
como en formato 
dixital, cunha 
presentación  
bastante limpa e 
ordenada. 

 
 
 
 
 
 
5% 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

  
 

      
 
 

    CCL 
     CAA 

CCEC 
     CD 

CSC 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe ( 20 % ) 
SLE
B5.1. 

SLEB5.1. Identifica sons 
e grafías de fonemas 
léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización,sonorizació
n, etc.),  e iníciase no uso 
de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e 
frases. 

SLEB5.1. Identifica 
algúns sons e 
grafías de fonemas 
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. 

 
 
 
 

2´5 % 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 

      
      CCL 

       CAA 
CCEC 

    CSC 

SLE
B5.2.   

SLEB5.2.Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente 
algunhas as 
convencións orais e 
escritas básicas 
propias da lingua 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
§   
§  
§  
§  
§  



proceso comunicativo oral 
e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi 
básicas de tratamento, 
etc.), amosa respecto 
polas diferenzas que 
poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, os 
horarios, etc. 
 

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. 

 
2´5 % 

 
X 

 
X 

 
X 

§  
§  
§  CCL 

      CAA 
 CCEC 
    CSC 

SLE
B5.3 

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. 

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

 
 
 
 
5% 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
X 

     
    

  CCL 
     CAA 

CCEC 

SLE
B5.4 

SLEB5.4. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situaciónsde 
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 

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 con 
bastante 
adecuadamente as 
estruturas 
sintáctico-
discursivas e o 
léxico necesarios, 
moi básicos e 
traballados 
previamente 

 
 
 
 
 
 
5% 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

    
 

   CCL 
CAA 

CCEC 
     CD 

    CSC 

SLE
B5.5. 

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 

SLEB5.5. Participa  
nalgúns proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e 

 
 
 
5% 
 

  
 
 
X 

 
 
 
X 

  
 

§  CCL 
     CAA 

       CCEC 
     CD 
   CSC 



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

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

                                            
                                           2º ESO (2ª L) 
    
Profesora: Gema Alonso 
Material didáctico: Nouveau Copains 2, Oxford ( livre de l´élève) 
Agrupamentos: 2ºESO A + B (24 alumnos) 
      2º ESO C + D (25 alumnos)  
                             
Secuenciación de obxectivos e contidos por trimestre 
 

• Primeiro trimestre: unidades 0, 1, 2 
• Segundo trimestre: 3, 4 
• Terceiro trimestre; 5, 6 

 
Primeiro trimestre 
Obxectivos 
- Falar dos teus gustos 
- Expresar suxestións: Pour apprendre le français, on peut écouter la radio 
- Expresar a obriga: Pour...il faut 
- Describir os lugares que hai na cidade 
- Situar os lugares da cidade 
- Indicar as distancias 
- Preguntar e indicar un camiño 
- Falar de acontecementos futuros 
- Citar os lugares máis importantes de París 
- Expresar unha opinión 
- Describir as vacacións 
- Describir a roupa e a indumentaria preferida 
- Dar opinións sobre a roupa 
- Expresar opinións a favor ou en contra dos uniformes escolares 
 
Contidos 
Gramaticais 
- L´interrogation: Pourquoi tu aimes le foot? Où tu fais du vélo? Avec qui tu vas à la 
piscine? 
- Pouvoir + inf / Il faut +inf 
- Verbo pouvoir 
- Revisión dos artigos contractos ( du, de la ,de l´, des ) 
- Revisión das preposicións e dos adverbios de lugar 
- Il y a / Il n´ya pas de... 



- C´est + adxectivo ( C´est génial! C´est super !...) 
- Revisión do imperativo 
- Revisión do futur proche 
- Revisión dos verbos en -er 
- Presente de indicativo do verbo mettre 
- Os adxectivos de cor ( concordancia de xénero e número ) 
- Os adxectivos demostrativos: ce, cet, cette, ces 
- Posición dos adxectivos cualificativos 
- A expresión da causa: parce que 
- O pronome en 
Léxicos 
- As actividades de ocio 
- A cidade 
- As indicacións 
- As prendas de vestir 
- Os ordinais 
- Os adxectivos de cor 
-Os adxectivos cualificativos para describir prendas e estilos: sympa, pratique, 
décontracté, 
 habillé... 
- Os numerais ata 1000 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- Francia e as súas rexións 
- A cidade de Dieppe 
- Os lugares turísticos de París 
- O museo d´Orsay 
- A moda francesa. Grandes deseñadores 
- O euro 
- Os uniformes no colexio 
 
Segundo trimestre 
Obxectivos 
- Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais 
- Dar e pedir consellos sobre a saúde 
- Falar sobre o seu estado físico 
- Indicar o lugar 
- Dar consellos 
- Escribir os acentos 
- Ler con corrección textos curtos e simples 
- Expresar a súa opinión sobre os programas de televisión ( empregando conectores ) 
- Organizar unha cita ( hora e lugar ) 
- Aceptar / rexeitar unha invitación. Dar desculpas 
- Propoñer actividades e saídas 
- Empregar o vocabulario axeitado en cada situación de comunicación 
- Realizar traballos cooperativos e creativos 
Contidos 
Gramaticais 
- Femininos e plurais dos adxectivos 



- Os artigos contractos au, à la, à l´, aux ( j´ai mal au dos, à la tête...) 
- A frase negativa ( ne fais pas de sport, ne mange pas de viande...) 
- O passé composé con avoir 
- Os conectores: et, mais, parce que... 
- Os verbos irregulares: dire, faire, devoir, dormir, boire, sortir, vouloir e pouvoir 
Léxicos 
- As partes do corpo 
- Expresións para expresar o estado físico 
- Consellos: Bois de l´eau, mange des fruits... 
- Expresións idiomáticas coas partes do corpo 
- Revisión dos alimentos 
- Os programas de televisión e os xéneros cinematográficos 
- As opinións ( j´aime, je préfère, de déteste...) 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- O Tour de Francia 
- Saúde infantil 
- O ocio dos mozos 
- A televisión e o cine francés 
 
Terceiro trimestre 
Obxectivos 
- Entender información esencial de pequenos textos escritos 
- Falar dos deportes aos que xogan 
- Falar dos instrumentos que tocan 
- Expresar a frecuencia 
- Falar das tarefas domésticas 
- Contar acontecementos pasados 
- Expresar o desexo 
- Empregar o vocabulario axeitado en cada situación de comunicación 
- Realizar traballos cooperativos e creativos 
- Ler con corrección textos curtos e simples 
- Indicar os medios de transportes empregados 
- Falar das vacacións indicando data, lugar, duración e medios de transporte 
- Expresar unha apreciación 
Contidos 
Gramaticais 
- Os verbos pronominais 
- Oposición do presente e  passé composé 
- O passé composé con être. A concordancia do participio pasado 
- O passé composé na forma negativa 
- C´était + adxectivo 
Léxicos 
- Os deportes 
- A música 
- As actividades cotiás 
- As tarefas domésticas 
- As expresións de tempo: tous les jours, jamais, souvent, une fois par jour... 
- Os medios de transportes 



- Os adxectivos para expresar unha opinión 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- O fútbol en Francia 
- A vida familiar 
- As relacións familiares 
- As vacacións e o turismo 
- A Francofonía 
- A hospitalidade 
 
Materiais e recursos didácticos empregados 
- Método utilizado: “ Copains 2 ” 
- Material de audio e vídeo 
- Fotocopias para reforzar contidos gramaticais e o vocabulario 
- Le Français avec des jeux et des activités. Niveau élementaire / intermédiaire 
 
 

  3.3.              3º ESO ( 2ª Lingua)      
             
                                                3º ESO ( 2ª L) 

 
3º ESO: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS 
CLAVE 

CURSO 3º ESO 

NIVEL 3º ESO DE SECUNDARIA                                        
ÁREA 

2ª L. ESTRANXEIRA: FRANCÉS 
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Instrumentos de 
avaliación 

 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orais ( 20 % ) 
SLE 
B 1.1 

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, 

SLEB1.1. Nas 
actividades de 
aula, persevera 
no seu proceso 
de compresión, 
axustándoo ás 
necesidades da 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
 

 
 
CAA 
CSC 



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 
 
 

tarefa (de 
comprensión 
global, lectiva 
ou detallada) e 
mellorándoo, de 
ser o caso. 

2´5 % X X X  
    INSTRUMENTOS 
      Diario de clase 

SLE
B1.2. 

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. 

SLEB1.2. Capta a 
información máis 
básica 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. 

 
 
 
 
2´5 % 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
     
 
 INSTRUMENTOS 
 
   Diario de clase 

      
     
    
 

     CCL 
     CAA 

 

SLE
B1.3. 

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 

SLEB1.3. Entende 
case tódolos puntos 
principais do que se 
lle di en transaccións 
e xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, enhoteis, 
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 

 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS 
diario de clase 

 
 
    
 
 

   CCL 
   CAA 

 CSC 
   CD 

 
 



lentitude e boa 
articulación 

SLE
B1.4. 

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 directamente, e se 
a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

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 
directamente, e se a 
persoa interlocutora 
está disposta a 
repetir ou 
reformular o dito. 

 
 
 
 
 
2´5% 

  
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Cuestionarios 
 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario pechado 

 
     
 
     
 
 

    CCL 
    CAA 

      CCEC 
      CSC 

SLE
B1.5. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 

2´5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
     
 
 INSTRUMENTOS 
   Diario de clase 

 
 

CCL 
CAA 
CSC 

SLE
B1.6. 

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. 

SLEB1.6. Identifica 
algunhas 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 

 
 
 
 
 

5% 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 

PROCEDEMENTOS 
Cuestionarios 
 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario pechado 

 
 
 

   CCL 
    CAA 

   CCEC 
  CSC 

  CD 



reportaxes breves), 
cando as imaxes 
constitúen grande 
parte da mensaxe. 

Bloque 2. Produción de Textos Orais ( 20 % ) 
SLE
B2.1. 

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 

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. 

 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 
 
 
 
 

 
 

CCL 
CAA         
CSC 

 

SLE
B2.2. 

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. 

SLEB2.2. 
Desenvólvese coa 
eficacia suficienteen 
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. 

 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 

 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 
      
 

    CCL 
      CAA 

CCEC 
    CSC 
     CD 

SLE
B2.3. 

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 

SLEB2.3. Participa 
en conversas 
informais breves, 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 

§  CCL 
     CAA 

CCEC 
     CSC 



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. 

SLE
B2.4. 

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. 

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, 
sempre que poida 
pedir que se lle 
repitan os puntos 
clave se o necesita. 

 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
   Análise das 
   producións dos 
   alumnos 
 
INSTRUMENTOS 
Producións orais 
Rúbricas 

 
§  

 
§  CCL 

     CAA 
      CCEC 

CD 
CSC 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE 
B 3.1 
 

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. 

SLEB3.1. 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. 

 
 
 5% 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

   CCL 
   CAA 

     CCEC 
   CSC 
    CD 

SLE
B3.2. 

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 

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 

 
 
 
 
2´5 % 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

    
 

 CCL 
    CAA 

CCEC 
      CD 



e normas de seguridade 
básicas (por exemplo, nun 
centro docente). 

sinxelas para a 
realización de 
actividades e 
normas de 
seguridade básicas 
(por exemplo, nun 
centro docente). 

SLE
B3.3. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
5% 
 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 
 

  CCL 
   CAA 

      CCEC 
CD 

§  CSC 

SLE
B3.4. 

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). 

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). 

 
 

2´5 % 

  
 

X 

 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

      CCL 
      CAA 

CCEC 
CD 

   CSC 

SLE
B3.5. 

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 

SLEB3.5. Entende 
case toda a 
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. 

 
 
 
 

5% 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

     CCL 
     CAA 

CCEC 
CD 

   CSC 

Bloque 4. Produción de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE
B4.1. 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal 
breve na que se establece e 
mantén o contacto social 
(por exemplo, con 

SLEB4.1.Escribe 
correspondencia 
persoal breve na que 
se establece e 
mantén o contacto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 

      
 

     CCL 
      CAA 

CCEC 



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). 

social (por exemplo, 
con amigos/as 
noutros países). 

5 % X X X  
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

     CD 
     CSC 

SLE
B4.2. 

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). 

SLEB4.2. Completa 
un cuestionario moi 
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). 

 
 
 
5 % 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Cuestionarios 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario pechado 
 
 
 

 
 

    CCL 
     CAA 

CCEC 
     CD 

 CSC 

SLE
B4.3. 

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. 
 

SLEB4.3. Escribe 
notas e mensaxes 
(mensaxes 
instantáneas, 
chats, etc.), 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía 
máis importantes. 

 
 
 
5 % 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións 
dos alumnos/as 
 
INSTRUMENTOS 
Textos escritos 
 
 

 
 

§  CCL 
     CAA 

CCEC 
       CD 
     CSC 

SLE
B4.4. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
5 % 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións 
dos alumnos/as 
 
INSTRUMENTOS 
Textos escritos 
Rúbrica 
 

 
      

 
 

     CCL 
     CAA 

CCEC 
    CD 

       CSC 



Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe ( 20 % ) 
SLE
B5.1. 

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. 

SLEB5.1. Produce 
con a mínima 
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. 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 

CCL 
CAA 

 

SLE
B5.2.   

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. 

SLEB5.2. Utiliza 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

§  CCL 
      CAA 

 CCEC 
    CSC 

SLE
B5.3 

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 

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

 
 
 
 
2´5 % 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 
 

      
 
 

  CCL 
     CAA 

 

SLE
B5.4 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
5% 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
(Rúbrica de traballo 
en equipo) 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

    
 

    CCL 
CAA 

CCEC 
     CD 

    CSC 

SLE
B5.5. 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 

SLEB5.5. 
Comprende o 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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. 

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 
asestruturas 
sintáctico-
discursivas e o 
léxico necesarios, 
propios do seu nivel 
escolar e traballados 
previamente. 

 
2´5 % 
 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
  
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

  CCL 
 CAA 

CCEC 
  CSC 

 

 
 
 
                                             3º ESO ( 2ª L ) 
 
Profesora: Gema Alonso 
Material didáctico: Tous à Bord 3 , Vicens Vives ( livre de l´élève) 
Agrupamentos: 3ºESO A + C (22  alumnos) 
                           3º ESO B + D (17  alumnos) 
 
 
Secuenciación de obxectivos e contidos por trimestre 
 

• Primeiro trimestre: unidades 0, 1, 2 
• Segundo trimestre: 3, 4 
• Terceiro trimestre; 5, 6 

 
Primeiro trimestre 
Obxectivos 
- Saber falar do menú, das comidas e dos alimentos 
- Saber expresar as doenzas 
- Expresarse en francés en clase 
- Saber falar dun parte meteorolóxico 
-Repasar algúns aspectos gramaticais estudados en cursos anteriores (artigos definidos,  
indefinidos,contractos, preposicións, pronomes persoais, determinantes posesivos e 
demostrativos, verbos frecuentes das tres conxugacións) 
- Coñecer o vocabulario relativo aos diferentes xéneros literarios e distintos xornais e 
revistas 
- Expresar as súas preferencias e opinións 
- Comparar persoas ou obxectos 
- Utilizar correctamente os pronomes indefinidos e os adverbios de lugar; empregar o 
comparativo de cantidade e facer a concordancia do participio pasado 
- Elaborar traballos sinxelos en francés. Suscitar o interese pola cultura francesa 



Contidos 
Gramaticais 
- Os adxectivos e a formación do feminino 
- A formación dos adverbios 
- Os pronomes relativos: qui / que / qu´/ quoi / où / dont 
- Os adxectivos numerais 
- A conxugación en presente dos verbos máis comúns ( tres grupos ) 
- Il y a / C´est / Ce sont ( revisión ) 
- Tout, toute, tous, toutes 
- O comparativo de calidade 
- Os adxectivos indefinidos: quelques, certains, plusieurs 
- Expresión de tempo: en, il y a, depuis, prochain (e), dernier / dernière 
- O participio pasado dos verbos irregulares e regras de concordancia do participio 
Léxicos 
- As comidas, menús e alimentos. A cociña e os seus utensilios 
- As partes do corpo e as doenzas 
- O tempo. As previsións meteorolóxicas 
- Os deportes e o lecer 
- A lectura ( xéneros literarios ) 
- Os medios de transporte 
- As viaxes 
- A vila, as tendas e edificios públicos 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- Os clásicos da literatura francófona 
- Os xóvenes franceses e a lectura 
- Os medios de transporte: TGV, RER 
- As estacións de tren de París, plano de metro 
 
Segundo trimestre 
Obxectivos 
- Suscitar o interese do alumnado polas rexións de Francia 
- Revisar os pronomes de obxecto directo e iniciar a aprendizaxe dos pronomes de 
obxecto indirecto, os pronomes despois das preposicións e o presente continuo 
- Incrementar os coñecementos sobre a cultura e as artes en Bretaña 
- Estimular a aprendizaxe do vocabulario e as expresións necesarias para falar da música, 
expresar a sorpresa, o acordo e o desacordo, a finalidade e a causa 
- Fomentar o gusto pola música 
Contidos 
Gramaticais 
- Os pronomes persoais tónicos e reflexivos (repaso) 
- Os pronomes en e y 
- O pasado. O passé composé e o imperfecto de indicativo 
- Verbos pronominais máis comúns 
- Exclamacións e interxeccións. As onomatopeas 
- Expresión da finalidade: pour, afin de + inf 
- A hipótese en presente 
- Présent continu e o passé récent 



- Verbos irregulares comúns en presente de indicativo. Verbos de opinión ( repaso e 
consolidación ) 
Léxicos 
- O mar 
- A montaña 
- Os instrumentos da música 
- O solfexo 
- A televisión 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- A Bretaña 
- A situación do bretón 
- Os xéneros de música. Panorámica da música actual 
- Bretaña: a música celta 
- Os programas da tele 
 
Terceiro trimestre 
Obxectivos 
- Descubrir os aspectos turísticos de Francia e as maneiras de pasar unhas vacacións 
- Falar dun xornal 
- Fomentar a expresión escrita: narración de acontecementos pasados 
- Falar dos aspectos positivos e negativos dalgunha cousa 
- Facer proxectos para o futuro 
- Motivar o alumnado a seguir aprendendo francés a través de cancións, publicacións e 
películas 
francófonas 
Contidos 
Gramaticais 
- Os comparativos de cualidade, de cantidade... 
- Os verbos de opinión 
- Os conectores 
- Os pronomes relativos ( repaso ) 
- O lugar de tout na frase nagativa 
- Expresar a duración 
- A construción do verbo espérer 
Léxicos 
- O xornal 
- A informática 
- O teléfono móbil 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- Os Franceses e as vacacións 
- As cidades turísticas francesas 
 
Materiais e recursos didácticos 
- Método utilizado: “ Tous à Bord 3 ” 
- Material de audio e vídeo 
- Fotocopias para reforzar contidos gramaticais e o vocabulario 
- Le Français avec des jeux et des activités. Niveau élementaire / intermédiaire 



- Libro “ Grammaire progressive du français ” ( niveau débutant / intermédiaire ) Ed. Cle 
  International 
 
 

3.4.              4º ESO (2ª Lingua) 
 
            
                                     4º ESO ( 2ª L) 
 

 
4º ESO: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS 
CLAVE 

CURSO 4º ESO 

NIVEL 4º ESO DE SECUNDARIA                                        
ÁREA 

2ª L. ESTRANXEIRA: FRANCÉS 

                       
 

 
 

  Crite- 
rios 
de 

   avalia- 
ción 

 
 

Estándares 

 
Grao mínimo para 

superar a área 
Indicador mínimo 

do logro 
   
 
 

 
P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
 

1ª 
A
V 

 
 

2ª 
A
V 

 
 

3ª 
A
V 

 
 

Procedementos de 
avaliación 

 
 

 
 
 

CC 

 
Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orais ( 20 % ) 
SLE 
B 1.1 

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 

SLEB1.1.Nas 
actividades de aula, 
persevera no seu 
proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da 
tarefa (de 
comprensión 
global, selectiva ou 
detallada). 

 
 
 
 5% 
 

 
 
 
X 

 
 
 
 X 

 
 
 
X 

 
 
 PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
 
 
    INSTRUMENTOS 
      Diario de clase 

 
 
CAA 
CSC 
CCL 
CECC 



coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 
 
 

SLE
B1.2. 

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. 

SLEB1.2. Capta 
algúns dos 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. 

 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 PROCEDEMENTOS 
     Observación 
     sistemática 
     
 
 INSTRUMENTOS 
 
   Diario de clase 

      
      

   CCL 
     CAA 
     CSC 

     CCEC 
      CD 
 

SLE
B1.3. 

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. 

SLEB1.3. 
Comprende, nunha 
conversa formal ou 
nunha entrevista na 
que participa (por 
exemplo, nun 
centro docente), un 
mínimo das 
preguntas sobre 
asuntos persoais ou 
educativos (datos 
persoais,interese
s, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
2´5% 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Proba específica 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS 
Xogos de simulación 
e dramáticos 
Probas obxectivas 

 
 
 
 
 
 

  CCL 
      CCEC 

    CAA 
   CSC 

  CD 
 

SLE
B1.4. 

SLEB1.4. Entende 
información relevante do 
que se lle di en 
transaccións e xestións 

SLEB1.4. .Entende 
a maior parte da 
información 
relevante do que se 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 

 
    
 

   CCL 



cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en hoteis, 
tendas, albergues, 
restaurantes, espazos de 
lecer ou centros docentes), 
sempre que se fale 
amodo e con 
claridade. 

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. 

 
5% 

 
X 

 
X 

Cuestionarios 
 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario 
pechado 

   CAA 
      CCEC 

     CSC 

SLE
B1.5. 

SLEB1.5.  Comprende, 
nunha conversa informal 
na que participa, 
descricións, narracións, 
puntos devista 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. 

SLEB1.5.Compren
de, 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. 

 
 
 
 
 

2´5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 X 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

PROCEDEMENTOS 
Cuestionarios 
 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario 
pechado 

 
 

CCL 
CAA 
CSC 

       CCEC 

SLE
B1.6. 

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, 
documentais ou 
reportaxes breves), cando 
as imaxes constitúen 
grande parte da mensaxe. 

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. 

 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X   

 
PROCEDEMENTOS 

Probas específicas 
 
 

INSTRUMENTOS 
Probas de 

interpretación de 
datos 

 
 

§ CCL 
       CAA 

  CCEC 
  CSC 

CD 

Bloque 2. Produción de Textos Orais ( 20 % ) 
SLE
B2.1. 

SLEB2.1. Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un 

SLEB2.1.Fai 
presentacións 
breves e ensaiadas, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PROCEDEMENTOS 
Observación 

 
 
 



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. 

seguindo un 
esquema lineal e 
estruturado, sobre 
aspectos concretos 
de temas do seu 
interese ou 
relacionados cos 
seus estudos. 

 
 
5% 

 
 
X 

 
 
X 
 

 
 
X 

sistemática 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 
 
 
 
 

    CSC 
    CCL 
   CAA 

 
       

SLE
B2.2. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
5% 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Intercambios orais 
cos alumnos/as 
 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 
 
 
    
 

    CCL 
      CAA 
§ CCE

C 
     CSC 

 

SLE
B2.3. 

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.   

SLEB2.3. 
Desenvólvese con 
suficiente 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de clase 

 
 

§ CCL 
     CAA 

CCEC 
     CC 
     CD 

SLE
B2.4. 

SLEB2.4. Desenvólvese 
de xeito simple pero 
suficiente nunha conversa 
formal, nunha reunión ou 

SLEB2.4.  
Desenvólvese de 
xeito simple pero 
suficiente nunha 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      CCL 
     CAA 



nunha entrevista (por 
exemplo, para realizar un 
curso de verán), 
achegando 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. 

conversa formal, 
nunha reunión ou 
nunha entrevista 
(por exemplo, para 
realizar un curso de 
verán), achegando 
información 
relevante, 
expresando de xeito 
sinxelo as súas 
ideas sobre temas 
habituais. 

 
 
5% 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
X 

PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións 
dos alumnos/as 
 
INSTRUMENTOS 
Producións 
orais 

      CCEC 
CD 

CSC 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE 
B 3.1 
 

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. 

SLEB3.1. Capta o 
sentido xeral 
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. 

 
 
 5 % 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
INSTRUMENTOS 
Resolución de 
exercicios 

 
 
    

    CCL 
   CAA 

      CCEC 
    CSC 
     CD 

SLE
B3.2. 

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. 

SLEB3.2. 
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. 

 
 
 
 
5 % 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
INSTRUMENTOS 
Resolución de 
exercicios 

    
 

  CSC 
  CCL 

    CAA 
CCEC 

CD 

SLE
B3.3. 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
2´5 % 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 
 

  CCL 
  CAA 

      CCEC 
§  CSC 

  



opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

acontecementos 
presentes, pasados e 
futuros, e se 
expresan de xeito 
sinxelo 
sentimentos, 
desexos e opinións 
sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 

SLE
B3.4. 

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).   

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). 

 
 

2´5 % 

  
 

X 

 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

    
 

    CCL 
    CAA 

      CCEC   
CSC 

    

SLE
B3.5. 

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. 

SLEB3.5. Entende 
unha parte da 
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. 

 
 
 
 

5 % 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

CCL 
    CAA 

      CCEC 
     CD 

     CSC 

Bloque 4. Produción de Textos Escritos ( 20 % ) 
SLE
B4.1. 

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. 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia 
persoal breve na 
que se establece e 
mantén o contacto 
social (por 
exemplo, con 
amigos/as noutros 
países).   

 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 
     
 

    CCL 
    CAA 

CCEC 
    CSC 

 

SLE
B4.2. 

SLEB4.2.Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 

SLEB4.2. 
Completa un 
cuestionario sinxelo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PROCEDEMENTOS 

 
 

    CCL 



persoal e relativa á 
súa formación, aos 
seus intereses ou ás 
súas afeccións (por 
exemplo, para 
subscribirse a unha 
publicación dixital). 

con información 
persoal básica e 
relativa aos seus 
intereses ou ás súas 
afeccións (por 
exemplo, para 
subscribirse a unha 
publicación 
dixital). 

5% X X X Cuestionarios 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario 
aberto 
 

    CAA 
      CCEC 

    CD 
       CSC 

SLE
B4.3. 

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. 
 

SLEB4.3.  Escribe 
notas e mensaxes en 
diferentes soportes, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía 
máis importantes. 
 

 
 
 
5% 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
alumnos/as 
 
 
 
INSTRUMENTOS 
Textos escritos 

 
  

 
      CCL 

   CAA 
      CCEC 

     CD 
    CSC 

SLE
B4.4. 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Análise das 
producións dos 
alumnos/as 
 
INSTRUMENTOS 
Textos escritos 

 
 
 

    CCL 
   CAA 

      CCEC 
   CD 

     CSC 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe ( 20 % ) 
SLE
B5.1. 

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. 

SLEB5.1. Produce 
léxico e estruturas 
básicas 
suficientemente 
intelixibles no oral 
e na escrita, e trazos 
fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), 
e utiliza con 
bastante eficacia 
comunicativa 
patróns básicos de 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS 
Observación 
sistemática 

 
INSTRUMENTOS 

Diario de clase 

 
 
 

    CCL 
     CAA 

CCEC 
 CD 

 



ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

SLE
B5.2.   

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. 

SLEB5.2. Utiliza 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. 

 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
 

§  CCL 
       CAA 

 CCEC 
    CSC 
     CD 

SLE
B5.3 

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. 

SLEB5.3.  Nas 
actividades de aula, 
intenta explicar o 
proceso de 
produción de textos 
e de hipóteses de 
significados. 

 
 
 
 
2´5 % 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
PROCEDEMENTOS 

Observación 
sistemática 

 
INSTRUMENTOS 

Diario de clase 

    
    
 

   CCL 
     CAA 

CSC 
§   CCEC 

 

SLE
B5.4 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
2´5% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
PROCEDEMENTOS 

Observación 
sistemática 

 
INSTRUMENTOS 

Diario de clase 
Rúbrica de traballo 

en equipo 

   
 

 CCL 
CAA 

      CCEC 
     CD 

    CSC 
   CSIEE 

SLE
B5.5.         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 

SLEB5.5.Compren
de 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 

 
 
 
5% 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS 
Probas específicas 
 
 
INSTRUMENTOS 
Proba obxectiva 

 
§  
 
§  

     CCL 
    CAA 

      CCEC 
 CSC 

 



necesarios, propios do 
seu nivel escolar e 
traballados previamente. 

adecuadamente as 
estruturas 
sintáctico-
discursivas e o 
léxico necesarios, 
propios do seu nivel 
escolar e 
traballados 
previamente. 

 
 
 
                                           4º ESO (  2ª L ) 
 Profesora: Carla Castro 
Material didáctico: Tous à Bord 4 , Vicens Vives ( livre de l´élève) 
Agrupamentos: 4ºESO A + B + C (15 alumnos) 
 
Secuenciación de obxectivos e contidos por trimestre 
 

• Primeiro trimestre: unidades 0, 1, 2 
• Segundo trimestre: 3, 4 
• Terceiro trimestre; 5, 6 

 
Primeiro trimestre 
Obxectivos 
- Facer unha suposición 
- Expresar a duración 
- Falar do carácter 
- Saudar e presentarse formalmente o teléfono 
- Pedir informacións xerais sobre unha habitación de hotel 
Contidos 
Gramaticais 
- O feminino (repaso) 
- Os superlativos absoluto e relativo 
- Os adverbios de cantidade (repaso) 
- Formular unha hipótese en presente (repaso) 
- O futuro dalgúns verbos irregulares 
- O emprego dos auxiliares 
Léxicos 
- Xéneros literarios 
- A descrición. Os adxectivos cualificativos 
- A carta formal; a mensaxe formal e amigable 
- Os pronomes persoais:COD, COI, tónicos, reflexivos (revisión) 
- Os pronomes posesivos 
- C´est moi qui...(énfase) 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- Os clásicos da literatura francesa 
- O Entroido en Francia. Cidades francesas que destacan polas festas do entroido 
 



Segundo trimestre 
Obxectivos 
- Expresar un desexo 
- Ofrecer unha alternativa 
- Contar o argumento dunha película 
- Dar unha opinión sobre unha película 
- Expresar unha condición, unha hipótese 
- Informarse sobre unha viaxe 
- Expresar a duración 
- Dar informacións sobre un lugar 
- Prometer algo 
Contidos 
Gramaticais 
- A gramática do francés falado 
- Expresión de tempo. A hora 
- A operacións matemáticas 
- Os pronomes en, y 
- Formular una hipótese en imperfecto 
- O condicional pasado 
- Os pronomes demostrativos 
- Os adverbios e as expresións de tempo 
- O condicional dos verbos irregulares 
Léxicos 
- O francés familiar 
- A escola e o colexio 
- As materias e o horario 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- O cine francés 
- O sistema educativo francés 
 
Terceiro trimestre 
Obxectivos 
- Expresar sorpresa, indecisión, pesar... 
- Dar grazas por un regalo 
- Prohibir algo a alguén 
- O discurso indirecto 
- Dar datos aproximados 
- Expresar a decepción 
- Acusar a alguén de ter feito algo 
Contidos 
Gramaticais 
- Os artigos partitivos (revisión) 
- Aussi / Non plus 
- Os adxectivos e os pronomes indefinidos 
- A negación restritiva: ne...que 
- As outras formas negativas 
- O plural 
- Il est + adxectivo + de + infintivo 



- Os adxectivos numerais colectivos 
- O estilo indirecto 
- O presente de subxuntivo 
Léxicos 
- Nomes de animais 
- Proverbios franceses 
Fonéticos 
-  Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- A gastronomía francófona 
- Europa. Os países membros 
 
Materiais e recursos didácticos 
- Método utilizado: “ Tous à Bord 4 ” 
- Material de audio e vídeo 
- Fotocopias para reforzar contidos gramaticais e o vocabulario 
- Le Français avec des jeux et des activités. Niveau élementaire / intermédiaire 
- Libro “ Grammaire progressive du français ” ( niveau débutant / intermédiaire ) Ed. Cle 
  International 
 
 
 

4. BACHARELATO 
 
CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 
 
Obxectivos xerais no Bacharelato 
 

Tal e como establece o Decreto 86/2015, do 25 de xuño (DOG 29 xuño de 2015), o 
alumnado contibuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que se permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde a perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e o 
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 madurez persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 
e autónoma e desenvolver o espírito crítico. Se quen de prever e resolver pacificamente 
os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectivas 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 especial 
atención ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como método 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 seu desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
i) Acceder os 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 ó cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara o medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ó territorio galego. 
m) Afianzar  o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo o sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como as 
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. 
 
 

CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
 

4.1.        1º BACHARELATO (  1ª e 2ª Lingua) 
 
                              1º BACHARELATO ( 1ª L) 

 
1ºBACHARELATO : GRAO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE 

CURSO 1ºBACHARELATO 

NIVEL 1º DE BACHARELATO                                        
ÁREA 

1ª L. ESTRANXEIRA: FRANCÉS 

                    
    
Id. 

estándar 
Estándares 

 
Grao mínimo para 

superar a área 
Indicador mínimo 

do logro 

P 
o 
n 
d 
e 
r 
a 
c 
i 
ó 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª 
AV 

Instrumentos de 
avaliación / 

Procedementos de 
avaliación 

CC 



n 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orais ( 20 % ) 

SLEB1.1. 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...) e inferindo o 
que se comprende e o 
que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias doutras 
linguas. 
  
 

SLEB1.1.Nas 
actividades de aula 
persevera no seu 
proceso de 
comprensión, 
axustándoa as 
necesidades da tarefa ( 
de comprensión global, 
selectiva ou detallada ). 
 

       
       
5% 

 
 
 
 
 
 
 
X 

  Observación diaria 
 
Lista de cotexo 
(V/F)de comprensión 
oral 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB1.2. SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxe gravadas ou de 
viva voz, que conteñan 
instrucións técnicas,  
indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada, sempre que 
poida volver a escoitar o 
dito ou pedir 
confirmación.     . 
 

SLEB1.2. Capta gran 
cantidade os puntos 
principais e os detalles 
salientables de mensaxe 
gravadas ou de viva voz, 
que conteñan 
instrucións, indicacións 
ou outra información 
claramente estruturada, 
sempre que poida volver 
a escoitar o dito ou pedir 
confirmación. 

  
 
 
        
5% 

 
 
 
 
X 

  Observación diaria 
 
Lista de cotexo 
(V/F)de comprensión 
oral 

 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB1.3. 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 en 
proxectos educativos, 
coñecemento ou 
descoñecemento, acordo 
e desacordo...) sempre 
que se poida pedir que se 
lle repita ou que se 
reformule, aclare ou 
elabore algo que se lle 
dixo. 

SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, 
información relevante 
de carácter habitual  e 
predicible sobre asuntos  
prácticos no ámbito 
educativo  sempre que se 
poida pedir que se lle 
repita ou que se 
reformule, aclare ou 
elabore algo que se lle 
dixo. 

 
 
 
 
      
10
% 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica 
de comprensión oral 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
CSIEE 
 



    

Bloque 2. Produción de Textos Orais ( 10 % ) 

SLEB2.1 SLEB2.1. Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas con apoio 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas 
educativos sinxelos do 
seu interese, 
organizando a 
información básica nun 
esquema coherente e 
ampliando con algúns 
exemplos, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado. 
 

SLEB2.1. Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas con apoio 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas 
educativos sinxelos do 
seu interese, 
organizando a 
información básica nun 
esquema coherente, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado.   

5%  
 
 
 
 
 
 
X 

  Rúbrica 
de expresión oral 

 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.2. SLEB2.2. Toma parte en 
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, xustificando 
brevemente as súas 
accións, opinións e 
plans. 
 

SLEB2.2. Toma parte en 
entrevistas de carácter 
educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas moi habituais 
nestes contextos, 
intercambiando 
información relevante 
sobre feitos concretos. 

5%  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica 
de exprensión oral 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos ( 20 % ) 

SLEB3.1. SLEB3.1. Identifica a 
información máis 
importante en 
textos xornalísticos 
de xénero 
informativo, en 
calquera soporte, 
breves e ben 
estruturados e que 
traten temas 
traballados 
previamente, e 
capta ideas 
principais de artigos 
divulgativos 
sinxelos, cunha 
linguaxe moi clara e 
un uso moi limitado 

SLEB3.1. Identifica a 
información máis 
importante en 
textos xornalísticos 
de xénero 
informativo, en 
calquera soporte, 
breves e ben 
estruturados e que 
traten temas 
traballados 
previamente, e 
capta ideas 
principais de artigos 
divulgativos 
sinxelos, cunha 
linguaxe moi clara e 
un uso moi limitado 

     
 
        

5
% 

 
 
 
 
 
X 

  Probas de actividades 
gramaticais e de 
vocabulario 

 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 



de tecnicismos, 
sobre temas do seu 
interese. 

de tecnicismos, 
sobre temas do seu 
interese. 

SLEB3.3. 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. 
     

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. 
     

       
        
5% 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 Caderno de clase  
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB3.5. 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, o se 
intercambian 
información e opinións 
sobre aspectos concretos 
de temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 
  
 

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, o se 
intercambian 
información e opinións 
sobre aspectos concretos 
de temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 

         
 
         
5% 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 Lista de cotexo 
(V/F)de comprensión 
de texto 
Rúbrica de valoración 
de produción escrita 
e/ ou oral demandada 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB3.7. SLEB3.7. Entende 
información específica 
esencial 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 a 
comprensión  sobre 
temas relativos a 
materias educativas e  a 
asuntos relacionados 
coa súa especialidade e 
cos seus intereses. 
 

SLEB3.7. Entende a 
maioría da  información 
específica esencial en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia 
ou consulta ( glosarios, 
dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados 
sobre temas relativos a 
materias educativas e  a 
asuntos relacionados 
coa súa especialidade e 
cos seus intereses. 

  
 
        
5% 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Rúbrica de valoración 
de produción escrita 
e/ ou oral demandada 
Rúbrica de 
comprensión escrita 
Rúbrica no proceso de 
creación da produción 
escrita 

 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 4. Produción de Textos Escritos ( 30 % ) 

SLEB4.1. SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal 
breve, en calquera 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal 
breve,  en calquera 

       
 
 

  Cuestionario sobre 
convencións, normas 
e diferenzas culturais 

 
 
 



formato, na que se 
describen 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. 
 

formato, na que se 
describen experiencias  
e sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades 
e experiencias presentes 
e pasadas; e intercambia 
certa información e 
algunha opinión sobre 
temas concretos nas súas 
áreas de interese persoal 
ou educativo. 

        
10
% 

 
 
 
X 

 
 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 
 

SLEB4.2. SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal, 
educativa ou 
ocupacional ( nivel de 
estudos, materias que 
cursa, preferencias...) 
cunha finalidade 
específica, como 
inscribirse nun curso ou 
solicitar un campamento 
de verán. 
 

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal, 
educativa ou 
ocupacional cunha 
finalidade específica, 
como inscribirse nun 
curso ou solicitar un 
campamento de verán. 
 
 

    
 
 
 
         
10
% 

 
 
 
 
 
 
X 

  Rúbrica de 
comprensión / 
produción de rutinas 
de aula 

 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. SLEB4.3. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes  e 
comentarios breves en 
diferentes soportes,  nos 
que se solicita  e 
transmite información e 
opinións sinxelas, 
respectando as 
convencións e as normas 
de cortesía máis 
importantes. 
           

SLEB4.3. Escribe con 
algún erro leve, notas, 
anuncios, mensaxes  e 
comentarios breves en 
diferentes soportes,  nos 
que se solicita  e 
transmite información e 
opinións sinxelas, 
respectando as 
convencións e as normas 
de cortesía máis 
importantes. 
           

 
 
 
 
 
        
10
% 

  
 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica no proceso de 
creación da produción 
escrita 

 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe ( 20 % ) 

SLEB5.1. 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. 
 

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. 

     
 
 
  
 
     
5% 

 
 
 
 
 
 
X 

  Diario de clase 
Rúbrica de produción 

oral escrita 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
 

SLEB5.2. SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Cuestionario sobre 
convencións, normas 
e diferenzas culturais 

 
 
 
CCL 
CAA 



desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito ( saúdos, 
despedidas, fórmulas 
básicas do tratamento...) 
e amosa respecto e 
interese polas  
diferenzas culturais que 
poidan existir. 
       

desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito e amosa 
respecto e interese polas  
diferenzas culturais que 
poidan existir. 

       
5% 

X CSC 
CCEC 
 

SLEB5.3. 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. 
 

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

        
 
 
       
5% 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 Observación 
sistemática 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

SLEB5.5. SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula ( pedir ou dar 
información, agradecer, 
desculpar, solicitar algo, 
invitar...) utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar 
suficientes para 
comunicar con 
eficicacia. 
 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar 
suficientes para 
comunicar con 
eficicacia. 

 
 
 
 
 
       
5% 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

Rúbrica de 
comprensión / 
produción de rutinas 
de aula 

 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE  APRENDIZAXE 
 
- Sabe presentarse e presentar outra persoa en detalle oralmente e con suficiente 
corrección por escrito;  sabe falar da personalidade de alguén de maneira comprensible 
oralmente e con suficiente corrección por escrito. 
- Sabe presentar oralmente o seu horario de materias para o curso; sabe facer 
correctamente as preguntas necesarias para coñecer mellor aos compañeiros de clase; sabe 
presentarse e presentar os compañeiros de clase. 
- Usa de maneira comprensible oralmente o presente ou o passé composé segundo o 
requira a situación. 
- Coñece e usa correctamente oralmente as expresións interrogativas traballadas en cursos 
anteriores. 
 - Recoñece e reproduce correctamente as entoacións à hora de recitar un poema. 
- Amosa interese pola vida e obra dalgúns poetas francófonos do século XX. 



-Sabe describir o aspecto dunha persoa oralmente e con suficiente corrección por escrito; 
sabe expresar oralmente os seus gustos con paixón; sabe contar anécdotas en pasado 
oralmente e con suficientes corrección por escrito; sabe falar de roupa e dos estilos á hora 
de vestir, de maneira comprensible oralmente e con suficiente corrección por escrito. 
-Recoñece e usa correctamente oralmente e por escrito as negacións ne …rien e e 
ne…jamais; usa correctamente oralmente e por escrito o passé composé, a forma 
afirmativa e negativa, co auxiliar être e avoir. 
-Recoñece por escrito e coñece e usa correctamente oralmente o léxico da roupa e dos estilos 
á hora de vestir; recoñece e usa correctamente e por escrito as expresións de intensidade pas 
du tout, assez, bien, plutôt, très, trop, beaucoup; recoñece e usa correctamente as expresións que 
permiten falar dos gustos con paixón 
-Sabe expresar sensacións e emocións de maneira comprensible oralmente e con suficiente 
corrección por escrito; sabe facer recomendacións de maneira comprensible oralmente e con 
suficiente corrección por escrito; sabe dar a súa opinión á hora de falar do futuro, de maneira 
comprensible oralmente o con suficiente corrección por escrito; saber trasladar 
correctamente por escrito os resultados dunha enquisa; sabe interpretar correctamente as 
mensaxes escritas en SMS. 
- Sabe usar correctamente e por escrito as expresións avoir besoin d, il faut e o verbo devoir 
á hora de dar recomendacións;  sabe formar o futuro dos verbos regulares e dos principias 
irregulares ( être, avoir, faire, aller, venir, vouloir, pouvoir, devoir) ou os pronominais. 
- Recoñece e usa correctamente oralmente e por escrito as expresións que serven para 
presentar as súas emocións; recoñece e usa correctamente e por escrito as expresións que 
serven para introducir unha opinión persoal; recoñece e usa oralmente e por escrito algunhas 
expresións propias do futuro ( dans une heure , cet après-midi, ce soir, demain, après-
demain, plus tard, un jour); recoñece palabras corrientes escritas en linguaxe SMS. 
-  Esfórzase en diferenciar e pronunciar correctamente os homófonos ces ,ses e c´est 
-  Amosa interese polo tema da ecología e do futuro do noso planeta, así como o tipo da 
alimentación que  teremos; participa de maneira construtiva nos debates sobre estes temas 
-  Sabe orientarse nunha cidade, indicar un itinerario e describir lugares, de maneira 
comprensibles oralmente e con suficiente corrección por escrito; sabe construír un relato 
en pasado; sabe escribir unha postal para contar unhas vacacións utilizando o pasado e 
respectando as particularidades do formato 
- Sabe usar correctamente oralmente e por escrito o pronome adverbial y; sabe usar o 
imperfecto para describir a localización dunha acción e o passé composé para introducir 
unha sucesión de accións, oralmente e por escrito; sabe describir un lugar importante na 
sús vida e expoñer oralmente a súa redacción 
 - Recoñece e utiliza correctamente, oralmente e por escrito, o léxico dos principias 
lugares da vila ou cidade; recoñece reempregar correctamente oralmente e por escrito, as 
expresións necesarias para explicar un itinerario. 
 
 
                              1º BACHARELATO ( 1ª L ) 
Profesora:  Carla Castro 
Agrupamentos: 1º BACH  AD  (3 alumnos) 
                             
 
Secuenciación de obxectivos e contidos por trimestre 
 
Primeiro trimestre: unidades 1, 2 e 3 
Segundo trimestre: unidades 4, 5 e 6 



Terceiro trimestre:  unidades 7,8 e 9 
 
1º Trimestre 
OBXECTIVOS 
- Presentarse e falar de si 
- Presentar a alguén 
- Saudar ( rexistro formal / informal ) 
- Preguntar algo / Pedir información sobre alguén 
- Describir a unha persoa ( trazos físicos ) 
- Falar da súa familia 
- Narrar momentos da vida cotiá 
- Pedir e dar a hora 
- Propoñer algo 
- Dar ordes 
- Mercar algo e preguntar os prezos 
- Orientarse, localizarse no espazo 
- Pedir nun restaurante ou cafetería 
- Describir un piso, unha casa 
- Aceptar ou rexeitar unha cita 
CONTIDOS 
Comunicativos 
- Dar as grazas 
- Pedir permiso 
- Expresión de desexos 
- Descrición física e psicolóxica dunha persoa 
- Expresión da hora 
- Adquisición do mecanismo de conversación telefónica 
- Comprar entradas e visitar monumentos 
- Comprender un anuncio publicitario 
- Facer a compra 
- Indicar un camiño 
- Expresar os desexos e as ordes 
- Descrición física dunha persoa 
- Conversación telefónica 
Gramaticais 
- Os artigos definidos, indefinidos e contractos 
- O feminino 
- O plural 
- A negación e a interrogación 
- O presentativo C´est / Ce sont 
- Os pronomes persoais ( formas átonas e tónicas ) 
- Verbos en presente: verbos do 1º grupo + verbos être e avoir 
- Os adxectivos posesivos 
- O pronome on 
- As preposicións 
- As preposicións cos nomes de países 
- Os adxectivos 
- Pourquoi? / Parce que 
- Os verbos pronominais 
- Os verbos do 2º grupo 



- O imperativo 
- Il faut 
- As particularidades do 1º grupo e algúns verbos irregulares 
- Os adxectivos demostrativos 
- O partitivo 
- A comparación 
- As preposicións e os adverbios de lugar 
- A interrogación con inversión 
- Os pronomes COD 
- Oposición: C´est / Il est 
- A conxugación dos verbos irregulares: pouvoir, vouloir, sortir, venir, servir, prendre 
Léxicos 
- Os números de 0 a 1000 
- Os deportes e o lecer 
- Os países e as nacionalidades 
- O alfabeto 
- Enderezos 
- Os meses do ano, os días da semana 
- O corpo 
- As cores 
- A familia 
- A hora 
- A conversación telefónica 
- A casa ( as partes da casa, o mobiliario, os utensilios ) 
- A comida 
- As tendas 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- A xeografía de Francia 
- Principais puntos turísticos do país 
- A comida rexional francesa 
- Algunhas receitas típicas 
 
2º Trimestre 
OBXECTIVOS 
- Narrar situándose cronoloxicamente no tempo 
- Dar indicacións temporais 
- Describir a roupa 
- Entrevistar a alguén 
- Contestar a unha oferta de emprego 
- Entender e redactar un currículo 
- Propoñer unha actividade, invitar 
- Expresar sensacións 
- Entender un texto informativo 
- Establecer relacións e comparacións 
- Falar do tempo 
- Relatar acontecementos en futuro 
- Organizar unha viaxe 
- Escribir un correo electrónico 



CONTIDOS 
 Comunicativos 
- Expresión da impaciencia e do desafogo 
- Expresión do tempo que fai. Hipóteses, previsións 
- Redacción dun correo 
- Facer unha entrevista 
- Narrar en pasado 
 Gramaticais 
- Emprego da afirmación oui / si 
- O comparativo 
- Os ordinais 
- A hipótese 
- O futur proche 
- As formas impersoais 
- Os verbos en – uire 
- As preposicións 
- Pronomes persoais COD 
- Adxectivos e adverbios interrogativos 
- Pretérito imperfecto e passé composé 
- Os verbos irregulares: écrire, essayer, nettoyer, savoir, suivre 
 Léxicos 
- O tempo e a meteoroloxía 
- As viaxes 
- Os sentimentos 
- Os medios de transporte 
- A arquitectura 
- A roupa 
 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
 Socioculturais 
- Os franceses e as vacacións 
- Os principais monumentos de París 
 
3º Trimestre 
OBXECTIVOS 
- Presentar un proxecto 
- Formular hipóteses 
- Expresar xuízos e desexos 
- Dirixir e dar ordes 
- Comunicar por mensaxes de texto 
- Recordar e aconsellar 
- Expresar desexos 
- Emitir hipóteses sobre o presente, o pasado e o futuro 
- Argumentar un punto de vista 
- Trasladar o discurso doutra persoa ( discurso indirecto ) 
- Comprender un documento de actualidade 
 
CONTIDOS 
 Comunicativos 



- Argumentar nun debate 
- Trasladar palabras os demais 
- Entrevistar e ser entrevistado 
- Deixar unha mensaxe nun contestador 
- Manter unha conversa telefónica 
- Descodificar e enviar un sms 
 
 Gramaticais 
- Os pronomes relativos qui, que e dont 
- Os interrogativos qui / que / quoi 
- Os adverbios de cantidade 
- A hipótese 
- A concordancia do participio pasado co verbo avoir 
- A pasiva 
- O discurso indirecto / interrogación indirecta 
- O pronome en 
- Os adxectivos e os pronomes demostrativos 
- O pronome relativo où 
- Os pronomes interrogativos 
- A restrición ne...que 
- O présent progressif: être en train de + infinitivo 
- Os verbos rematados en -aindre, -eindre e -oindre 
- Os adxectivos e os pronomes posesivos 
- O subxuntivo 
- A dobre pronominalización 
 Léxicos 
- O tempo libre: lecer 
- Os deportes 
- Os instrumentos de música 
- A linguaxe dos sms 
- O vocabulario da telefonía 
- A natura: environnement, espèces protégées... 
- A contaminación: a pollution, effet de serre... 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
 Socioculturais 
- Os franceses e o tempo libre 
- As asociacións benéficas 
- Os dereitos humanos 
- O uso do teléfono móbil 
 
Materiais e recursos didácticos 
- Material de audio e vídeo 
- Fotocopias para reforzar contidos gramaticais e o vocabulario 
- Le Français avec des jeux et des activités. Niveau  intermédiaire 
- Libro “ Grammaire progressive du français ” ( niveau intermédiaire / avancé ) Ed. Cle 
  International 
 
 
                              1º BACHARELATO ( 2ª L) 



 
1ºBACHARELATO : GRAO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE 

CURSO 1ºBACHARELATO 

NIVEL 1º DE BACHARELATO                                        
ÁREA 

2ª L. ESTRANXEIRA: FRANCÉS 

                    
    
Id. 

estándar 
Estándares 

 
Grao mínimo para 

superar a área 
Indicador mínimo 

do logro 

P 
o 
n 
d 
e 
r 
a 
c 
i 
ó 
n 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª 
AV 

Instrumentos de 
avaliación / 

Procedementos de 
avaliación 

CC 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orais ( 20 % ) 

SLEB1.1. 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...) e inferindo o 
que se comprende e o 
que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias doutras 
linguas. 
  
 

SLEB1.1.Nas 
actividades de aula 
persevera no seu 
proceso de 
comprensión, 
axustándoa as 
necesidades da tarefa ( 
de comprensión global, 
selectiva ou detallada ). 
 

       
       
5% 

 
 
 
 
 
 
 
X 

  Observación diaria 
 
Lista de cotexo 
(V/F)de comprensión 
oral 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB1.2. SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxe gravadas ou de 
viva voz, que conteñan 
instrucións técnicas,  
indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada, sempre que 
poida volver a escoitar o 
dito ou pedir 
confirmación.     . 
 

SLEB1.2. Capta gran 
cantidade os puntos 
principais e os detalles 
salientables de mensaxe 
gravadas ou de viva voz, 
que conteñan 
instrucións, indicacións 
ou outra información 
claramente estruturada, 
sempre que poida volver 
a escoitar o dito ou pedir 
confirmación. 

  
 
 
        
5% 

 
 
 
 
X 

  Observación diaria 
 
Lista de cotexo 
(V/F)de comprensión 
oral 

 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 



SLEB1.3. 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 en 
proxectos educativos, 
coñecemento ou 
descoñecemento, acordo 
e desacordo...) sempre 
que se poida pedir que se 
lle repita ou que se 
reformule, aclare ou 
elabore algo que se lle 
dixo. 
    

SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, 
información relevante 
de carácter habitual  e 
predicible sobre asuntos  
prácticos no ámbito 
educativo  sempre que se 
poida pedir que se lle 
repita ou que se 
reformule, aclare ou 
elabore algo que se lle 
dixo. 

 
 
 
 
      
10
% 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica 
de comprensión oral 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
CSIEE 
 

Bloque 2. Produción de Textos Orais ( 10 % ) 

SLEB2.1 SLEB2.1. Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas con apoio 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas 
educativos sinxelos do 
seu interese, 
organizando a 
información básica nun 
esquema coherente e 
ampliando con algúns 
exemplos, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado. 
 

SLEB2.1. Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas con apoio 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas 
educativos sinxelos do 
seu interese, 
organizando a 
información básica nun 
esquema coherente, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado.   

5%  
 
 
 
 
 
 
X 

  Rúbrica 
de expresión oral 

 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.2. SLEB2.2. Toma parte en 
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, xustificando 
brevemente as súas 
accións, opinións e 
plans. 
 

SLEB2.2. Toma parte en 
entrevistas de carácter 
educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas moi habituais 
nestes contextos, 
intercambiando 
información relevante 
sobre feitos concretos. 

5%  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica 
de exprensión oral 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 



Boque 3. Comprensión de Textos Escritos ( 20 % ) 

SLEB3.1. SLEB3.1. Identifica a 
información máis 
importante en 
textos xornalísticos 
de xénero 
informativo, en 
calquera soporte, 
breves e ben 
estruturados e que 
traten temas 
traballados 
previamente, e 
capta ideas 
principais de artigos 
divulgativos 
sinxelos, cunha 
linguaxe moi clara e 
un uso moi limitado 
de tecnicismos, 
sobre temas do seu 
interese. 

SLEB3.1. Identifica a 
información máis 
importante en 
textos xornalísticos 
de xénero 
informativo, en 
calquera soporte, 
breves e ben 
estruturados e que 
traten temas 
traballados 
previamente, e 
capta ideas 
principais de artigos 
divulgativos 
sinxelos, cunha 
linguaxe moi clara e 
un uso moi limitado 
de tecnicismos, 
sobre temas do seu 
interese. 

     
 
        

5
% 

 
 
 
 
 
X 

  Probas de actividades 
gramaticais e de 
vocabulario 

 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB3.3. 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. 
     

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. 
     

       
        
5% 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 Caderno de clase  
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB3.5. 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, o se 
intercambian 
información e opinións 
sobre aspectos concretos 
de temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 
  
 

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, o se 
intercambian 
información e opinións 
sobre aspectos concretos 
de temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 

         
 
         
5% 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 Lista de cotexo 
(V/F)de comprensión 
de texto 
Rúbrica de valoración 
de produción escrita 
e/ ou oral demandada 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB3.7. SLEB3.7. Entende 
información específica 
esencial en páxinas web 
e outros materiais de 

SLEB3.7. Entende a 
maioría da  información 
específica esencial en 
páxinas web e outros 

  
 
        
5% 

   
 
 
 

Rúbrica de valoración 
de produción escrita 
e/ ou oral demandada 

 
 
 
 



referencia ou consulta ( 
glosarios, dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, 
que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes,  
vídeos ou animacións 
que axuden a 
comprensión  sobre 
temas relativos a 
materias educativas e  a 
asuntos relacionados 
coa súa especialidade e 
cos seus intereses. 
 

materiais de referencia 
ou consulta ( glosarios, 
dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados 
sobre temas relativos a 
materias educativas e  a 
asuntos relacionados 
coa súa especialidade e 
cos seus intereses. 

 
 
 
 
 
X 

Rúbrica de 
comprensión escrita 
Rúbrica no proceso de 
creación da produción 
escrita 

 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 4. Produción de Textos Escritos ( 30 % ) 

SLEB4.1. SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal 
breve, en calquera 
formato, na que se 
describen 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. 
 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal 
breve,  en calquera 
formato, na que se 
describen experiencias  
e sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades 
e experiencias presentes 
e pasadas; e intercambia 
certa información e 
algunha opinión sobre 
temas concretos nas súas 
áreas de interese persoal 
ou educativo. 

      
        
10
% 

 
 
 
 
 
 
X 

  Cuestionario sobre 
convencións, normas 
e diferenzas culturais 

 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 
 

SLEB4.2. SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal, 
educativa ou 
ocupacional ( nivel de 
estudos, materias que 
cursa, preferencias...) 
cunha finalidade 
específica, como 
inscribirse nun curso ou 
solicitar un campamento 
de verán. 
 

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal, 
educativa ou 
ocupacional cunha 
finalidade específica, 
como inscribirse nun 
curso ou solicitar un 
campamento de verán. 
 
 

    
 
 
 
         
10
% 

 
 
 
 
 
 
X 

  Rúbrica de 
comprensión / 
produción de rutinas 
de aula 

 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. SLEB4.3. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes  e 
comentarios breves en 
diferentes soportes,  nos 
que se solicita  e 
transmite información e 
opinións sinxelas, 
respectando as 
convencións e as normas 
de cortesía máis 
importantes. 
           

SLEB4.3. Escribe con 
algún erro leve, notas, 
anuncios, mensaxes  e 
comentarios breves en 
diferentes soportes,  nos 
que se solicita  e 
transmite información e 
opinións sinxelas, 
respectando as 
convencións e as normas 
de cortesía máis 
importantes. 
           

 
 
 
 
 
        
10
% 

  
 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica no proceso de 
creación da produción 
escrita 

 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 



Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe ( 20 % ) 

SLEB5.1. 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. 
 

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. 

     
 
 
  
 
     
5% 

 
 
 
 
 
 
X 

  Diario de clase 
Rúbrica de produción 

oral escrita 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
 

SLEB5.2. 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 do tratamento...) 
e amosa respecto e 
interese polas  
diferenzas culturais que 
poidan existir. 
       

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. 

 
 
 
 
       
5% 

 
 
 
 
 
X 

  Cuestionario sobre 
convencións, normas 
e diferenzas culturais 

 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

SLEB5.3. 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. 
 

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

        
 
 
       
5% 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 Observación 
sistemática 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

SLEB5.5. SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula ( pedir ou dar 
información, agradecer, 
desculpar, solicitar algo, 
invitar...) utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar 
suficientes para 
comunicar con 
eficicacia. 
 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar 
suficientes para 
comunicar con 
eficicacia. 

 
 
 
 
 
       
5% 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

Rúbrica de 
comprensión / 
produción de rutinas 
de aula 

 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 



 
 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE  APRENDIZAXE 
 
- Sabe presentarse e presentar outra persoa en detalle oralmente e con suficiente 
corrección por escrito;  sabe falar da personalidade de alguén de maneira comprensible 
oralmente e con suficiente corrección por escrito. 
- Sabe presentar oralmente o seu horario de materias para o curso; sabe facer 
correctamente as preguntas necesarias para coñecer mellor aos compañeiros de clase; sabe 
presentarse e presentar os compañeiros de clase. 
- Usa de maneira comprensible oralmente o presente ou o passé composé segundo o 
requira a situación. 
- Coñece e usa correctamente oralmente as expresións interrogativas traballadas en cursos 
anteriores. 
 - Recoñece e reproduce correctamente as entoacións à hora de recitar un poema. 
- Amosa interese pola vida e obra dalgúns poetas francófonos do século XX. 
-Sabe describir o aspecto dunha persoa oralmente e con suficiente corrección por escrito; 
sabe expresar oralmente os seus gustos con paixón; sabe contar anécdotas en pasado 
oralmente e con suficientes corrección por escrito; sabe falar de roupa e dos estilos á hora 
de vestir, de maneira comprensible oralmente e con suficiente corrección por escrito. 
-Recoñece e usa correctamente oralmente e por escrito as negacións ne …rien e e 
ne…jamais; usa correctamente oralmente e por escrito o passé composé, a forma 
afirmativa e negativa, co auxiliar être e avoir. 
-Recoñece por escrito e coñece e usa correctamente oralmente o léxico da roupa e dos estilos 
á hora de vestir; recoñece e usa correctamente e por escrito as expresións de intensidade pas 
du tout, assez, bien, plutôt, très, trop, beaucoup; recoñece e usa correctamente as expresións que 
permiten falar dos gustos con paixón 
-Sabe expresar sensacións e emocións de maneira comprensible oralmente e con suficiente 
corrección por escrito; sabe facer recomendacións de maneira comprensible oralmente e con 
suficiente corrección por escrito; sabe dar a súa opinión á hora de falar do futuro, de maneira 
comprensible oralmente o con suficiente corrección por escrito; saber trasladar 
correctamente por escrito os resultados dunha enquisa; sabe interpretar correctamente as 
mensaxes escritas en SMS. 
- Sabe usar correctamente e por escrito as expresións avoir besoin d, il faut e o verbo devoir 
á hora de dar recomendacións;  sabe formar o futuro dos verbos regulares e dos principias 
irregulares ( être, avoir, faire, aller, venir, vouloir, pouvoir, devoir) ou os pronominais. 
- Recoñece e usa correctamente oralmente e por escrito as expresións que serven para 
presentar as súas emocións; recoñece e usa correctamente e por escrito as expresións que 
serven para introducir unha opinión persoal; recoñece e usa oralmente e por escrito algunhas 
expresións propias do futuro ( dans une heure , cet après-midi, ce soir, demain, après-
demain, plus tard, un jour); recoñece palabras corrientes escritas en linguaxe SMS. 
-  Esfórzase en diferenciar e pronunciar correctamente os homófonos ces ,ses e c´est 
-  Amosa interese polo tema da ecología e do futuro do noso planeta, así como o tipo da 
alimentación que  teremos; participa de maneira construtiva nos debates sobre estes temas 
-  Sabe orientarse nunha cidade, indicar un itinerario e describir lugares, de maneira 
comprensibles oralmente e con suficiente corrección por escrito; sabe construír un relato 
en pasado; sabe escribir unha postal para contar unhas vacacións utilizando o pasado e 
respectando as particularidades do formato 
- Sabe usar correctamente oralmente e por escrito o pronome adverbial y; sabe usar o 
imperfecto para describir a localización dunha acción e o passé composé para introducir 



unha sucesión de accións, oralmente e por escrito; sabe describir un lugar importante na 
sús vida e expoñer oralmente a súa redacción 
 - Recoñece e utiliza correctamente, oralmente e por escrito, o léxico dos principias 
lugares da vila ou cidade; recoñece reempregar correctamente oralmente e por escrito, as 
expresións necesarias para explicar un itinerario. 
 
 
                              1º BACHARELATO ( 2ª L ) 
Profesora:  Carla Castro 
Agrupamentos: 1º BACH  A + B  (11 alumnos) 
                            1º BACH C + D + E (10  alumnos) 
 
Secuenciación de obxectivos e contidos por trimestre 
 
Primeiro trimestre: unidades 1, 2 e 3 
Segundo trimestre: unidades 4, 5 e 6 
Terceiro trimestre:  unidades 7,8 e 9 
 
1º Trimestre 
OBXECTIVOS 
- Presentarse e falar de si 
- Presentar a alguén 
- Saudar ( rexistro formal / informal ) 
- Preguntar algo / Pedir información sobre alguén 
- Describir a unha persoa ( trazos físicos ) 
- Falar da súa familia 
- Narrar momentos da vida cotiá 
- Pedir e dar a hora 
- Propoñer algo 
- Dar ordes 
- Mercar algo e preguntar os prezos 
- Orientarse, localizarse no espazo 
- Pedir nun restaurante ou cafetería 
- Describir un piso, unha casa 
- Aceptar ou rexeitar unha cita 
CONTIDOS 
Comunicativos 
- Dar as grazas 
- Pedir permiso 
- Expresión de desexos 
- Descrición física e psicolóxica dunha persoa 
- Expresión da hora 
- Adquisición do mecanismo de conversación telefónica 
- Comprar entradas e visitar monumentos 
- Comprender un anuncio publicitario 
- Facer a compra 
- Indicar un camiño 
- Expresar os desexos e as ordes 
- Descrición física dunha persoa 



- Conversación telefónica 
Gramaticais 
- Os artigos definidos, indefinidos e contractos 
- O feminino 
- O plural 
- A negación e a interrogación 
- O presentativo C´est / Ce sont 
- Os pronomes persoais ( formas átonas e tónicas ) 
- Verbos en presente: verbos do 1º grupo + verbos être e avoir 
- Os adxectivos posesivos 
- O pronome on 
- As preposicións 
- As preposicións cos nomes de países 
- Os adxectivos 
- Pourquoi? / Parce que 
- Os verbos pronominais 
- Os verbos do 2º grupo 
- O imperativo 
- Il faut 
- As particularidades do 1º grupo e algúns verbos irregulares 
- Os adxectivos demostrativos 
- O partitivo 
- A comparación 
- As preposicións e os adverbios de lugar 
- A interrogación con inversión 
- Os pronomes COD 
- Oposición: C´est / Il est 
- A conxugación dos verbos irregulares: pouvoir, vouloir, sortir, venir, servir, prendre 
Léxicos 
- Os números de 0 a 1000 
- Os deportes e o lecer 
- Os países e as nacionalidades 
- O alfabeto 
- Enderezos 
- Os meses do ano, os días da semana 
- O corpo 
- As cores 
- A familia 
- A hora 
- A conversación telefónica 
- A casa ( as partes da casa, o mobiliario, os utensilios ) 
- A comida 
- As tendas 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- A xeografía de Francia 
- Principais puntos turísticos do país 
- A comida rexional francesa 
- Algunhas receitas típicas 



 
2º Trimestre 
OBXECTIVOS 
- Narrar situándose cronoloxicamente no tempo 
- Dar indicacións temporais 
- Describir a roupa 
- Entrevistar a alguén 
- Contestar a unha oferta de emprego 
- Entender e redactar un currículo 
- Propoñer unha actividade, invitar 
- Expresar sensacións 
- Entender un texto informativo 
- Establecer relacións e comparacións 
- Falar do tempo 
- Relatar acontecementos en futuro 
- Organizar unha viaxe 
- Escribir un correo electrónico 
CONTIDOS 
 Comunicativos 
- Expresión da impaciencia e do desafogo 
- Expresión do tempo que fai. Hipóteses, previsións 
- Redacción dun correo 
- Facer unha entrevista 
- Narrar en pasado 
 Gramaticais 
- Emprego da afirmación oui / si 
- O comparativo 
- Os ordinais 
- A hipótese 
- O futur proche 
- As formas impersoais 
- Os verbos en – uire 
- As preposicións 
- Pronomes persoais COD 
- Adxectivos e adverbios interrogativos 
- Pretérito imperfecto e passé composé 
- Os verbos irregulares: écrire, essayer, nettoyer, savoir, suivre 
 Léxicos 
- O tempo e a meteoroloxía 
- As viaxes 
- Os sentimentos 
- Os medios de transporte 
- A arquitectura 
- A roupa 
 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
 Socioculturais 
- Os franceses e as vacacións 
- Os principais monumentos de París 



 
3º Trimestre 
OBXECTIVOS 
- Presentar un proxecto 
- Formular hipóteses 
- Expresar xuízos e desexos 
- Dirixir e dar ordes 
- Comunicar por mensaxes de texto 
- Recordar e aconsellar 
- Expresar desexos 
- Emitir hipóteses sobre o presente, o pasado e o futuro 
- Argumentar un punto de vista 
- Trasladar o discurso doutra persoa ( discurso indirecto ) 
- Comprender un documento de actualidade 
 
CONTIDOS 
 Comunicativos 
- Argumentar nun debate 
- Trasladar palabras os demais 
- Entrevistar e ser entrevistado 
- Deixar unha mensaxe nun contestador 
- Manter unha conversa telefónica 
- Descodificar e enviar un sms 
 
 Gramaticais 
- Os pronomes relativos qui, que e dont 
- Os interrogativos qui / que / quoi 
- Os adverbios de cantidade 
- A hipótese 
- A concordancia do participio pasado co verbo avoir 
- A pasiva 
- O discurso indirecto / interrogación indirecta 
- O pronome en 
- Os adxectivos e os pronomes demostrativos 
- O pronome relativo où 
- Os pronomes interrogativos 
- A restrición ne...que 
- O présent progressif: être en train de + infinitivo 
- Os verbos rematados en -aindre, -eindre e -oindre 
- Os adxectivos e os pronomes posesivos 
- O subxuntivo 
- A dobre pronominalización 
 Léxicos 
- O tempo libre: lecer 
- Os deportes 
- Os instrumentos de música 
- A linguaxe dos sms 
- O vocabulario da telefonía 
- A natura: environnement, espèces protégées... 
- A contaminación: a pollution, effet de serre... 



Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
 Socioculturais 
- Os franceses e o tempo libre 
- As asociacións benéficas 
- Os dereitos humanos 
- O uso do teléfono móbil 
 
Materiais e recursos didácticos 
- Material de audio e vídeo 
- Fotocopias para reforzar contidos gramaticais e o vocabulario 
- Le Français avec des jeux et des activités. Niveau  intermédiaire 
- Libro “ Grammaire progressive du français ” ( niveau intermédiaire / avancé ) Ed. Cle 
  International 

4.2.      2º BACHARELATO (1ª Lingua) 
 
                            2º BACHARELATO ( 1ª L) 

 
2ºBACHARELATO : GRAO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE 

CURSO 2ºBACHARELATO 

NIVEL 2º DE BACHARELATO                                        
ÁREA 

2ª L. ESTRANXEIRA: FRANCÉS 

 
    
Id. 

estándar 
Estándares Grao mínimo para 

superar a área 
Indicador mínimo 

do logro 

P 
o 
n 
d 
e 
r 
a 
c 
i 
ó 
n 

1ª 
A
V 

2ª
A
V 

3ª
A
V 

Instrumentos de 
avaliación / 

Procedementos de 
avaliación 

CC 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orais ( 10 % ) 

SLEB1.1. SLEB1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e 
mensaxes detalladas, 
dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre 
temas concretos, en 
linguaxe estándar a 
velocidade normal ( por 
exemplo declaracións 
ou mensaxes 
institucionais) 
 

SLEB1.1. Comprende a 
maioría das instrucións, 
anuncios, declaracións e 
mensaxes detalladas, 
dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre 
temas concretos, en 
linguaxe estándar a 
velocidade normal. 

       
 
       
2% 

 
 
 
X 

  Observación diaria 
 
Lista de cotexo 
(V/F)de 
comprensión oral 

 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 



SLEB1.2. SLEB1.2.  Identifica as 
ideas principais, os 
detalles relevantes e as 
implicacións xerais de 
conversas e debates 
relativamente extensos 
e animados entre varias 
persoas interlocutoras 
que teñen lugar na súa 
presenza, sobre temas 
xerais, de actualidade 
ou do seu interese, 
sempre que o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 
 

SLEB1.2.  Identifica as 
ideas principais, os 
detalles relevantes e as 
implicacións xerais de 
conversas e debates 
relativamente extensos e 
animados entre varias 
persoas interlocutoras 
que teñen lugar na súa 
presenza, sobre temas 
xerais, de actualidade ou 
do seu interese, sempre 
que o discurso estea 
estruturado e non se faga 
un uso moi idiomático da 
lingua. 

  
 
 
        
2% 

 
 
 
 
X 

  Observación diaria 
 
Lista de cotexo 
(V/F)de 
comprensión oral 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB1.3. SLEB1.3. Comprende, 
en debates e conversas 
informais sobre temas 
habituais ou do seu 
interese, algunhas 
posturas ou puntos de 
vista das persoas 
interlocutoras, así 
como,  algunha vez, 
algúns sentidos 
implícitos e matices 
como a ironía e o humor. 
     

SLEB1.3.Comprende, 
en debates e conversas 
informais sobre temas 
habituais ou do seu 
interese, algunhas 
posturas ou puntos de 
vista das persoas 
interlocutoras, así como,  
algunha vez, algúns 
sentidos implícitos e 
matices como a ironía e 
o humor. 

 
 
 
 
      
2% 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica 
de comprensión oral 
 

 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
CSIEE 
 

SLEB1.4. SLEB1.4. Comprende, 
nunha conversa formal 
que participa, no ámbito 
educativo ou 
ocupacional, 
información detallada e 
puntos de vista e 
opinións sobre temas da 
súa especialidade e 
relativos a liñas de 
actuación e outros 
procedementos 
abstractos, sempre que 
poida confirmar que o 
que o interlocutor quixo 
dicir e conseguir 
aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos. 

SLEB1.4.  Comprende, 
nunha conversa formal 
que participa, no ámbito 
educativo ou 
ocupacional, 
información detallada e 
puntos de vista e 
opinións sobre temas da 
súa especialidade e 
relativos a liñas de 
actuación e outros 
procedementos 
abstractos, sempre que 
poida confirmar que o 
que o interlocutor quixo 
dicir e conseguir 
aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos 

   
 
 
 
       
1% 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

  
 
 
Observación diaria 
 
Lista de cotexo 
(V/F)de 
comprensión oral 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

SLEB1.5. SLEB1.5.  Comprende a 
liña argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou 
seminarios de certa 
extensión e 
complexidade sobre 

SLEB1.5.  Comprende a 
liña argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou 
seminarios de certa 
extensión e 
complexidade sobre 

 
 
 
 
 
 
 
       
1% 

   
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
Observación diaria 
 
Lista de cotexo 
(V/F)de 
comprensión oral 

 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 



temas educativos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxan marcadores que 
estruturen o discurso e 
guíen a comprensión. 
  

temas educativos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre 
quehaxan marcadores 
que estruturen o discurso 
e guíen a comprensión. 

SLEB1.6. SLEB1.6. Comprende o  
contido da información 
da maioría do material 
gravado ou 
retransmitido nos 
medios de 
comunicación, relativo 
a temas de interese 
persoal, identificando o 
estado de ánimo, o ton e 
o mesmo humor do 
falante, sempre que o 
discurso estea 
articulado con 
claridade , nunha 
variedade de lingua 
estándar e velocidade 
normal. 

SLEB1.6. Comprende o  
contido da información 
da maioría do material 
gravado ou retransmitido 
nos medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interese 
persoal, identificando o 
estado de ánimo, o ton e 
o mesmo humor do 
falante, sempre que o 
discurso estea articulado 
con claridade , nunha 
variedade de lingua 
estándar e velocidade 
normal. 

 
 
 
 
 
        
       
2% 

   
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
Observación diaria 
 
Lista de cotexo 
(V/F)de 
comprensión oral 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 2. Produción de Textos Orais ( 10 % ) 

SLEB2.1 SLEB2.1. Diferencia 
adecuadamente a 
produción do texto 
espontáneo ( sintaxe 
limitada, estratexias de 
compensación, 
negociación do 
significado co 
interlocutor...) do 
planificado, e 
considerar as 
características que este 
comparte coa lingua 
escrita (  planificación, 
redundancia 
informativa, elementos 
de cohesión...) 
 

SLEB2.1.Diferencia 
adecuadamente a 
produción do texto 
espontáneo  do 
planificado, e considerar 
as características que 
este comparte coa lingua 
escrita. 

 
 
 
 
 
 
3% 

 
 
 
 
 
 
X 

  Rúbrica 
de expresión oral 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.2. 
 

SLEB2.2. Fai 
presentacións de certa 
duración sobre temas do 
seu interese educativo 
ou relacionados coa súa 
especialidade ( por 
exemplo, o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, 
ou dunha análise de 
feitos históricos, sociais 
e económicos), cunha 

SLEB2.2.  Fai 
presentacións de certa 
duración sobre temas do 
seu interese educativo ou 
relacionados coa súa 
especialidade ( por 
exemplo, o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, 
ou dunha análise de 
feitos históricos, sociais 
e económicos), cunha 

  
 
 
 
 
2% 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica 
de expresión oral 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
 



estrutura clara que 
axuda ós oíntes a fixarse 
nos aspectos  máis 
importantes, e 
demostrando seguridade 
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas  con  
claridade e velocidade 
normal. 
 
 

estrutura clara que axuda 
ós oíntes a fixarse nos 
aspectos  máis 
importantes, e 
demostrando seguridade 
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas  con  
claridade e velocidade 
normal. 

SLEB2.3. SLEB2.3. Participa con 
soltura en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 
detalle feitos, 
experiencias, 
sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente aos 
sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; describe 
con detalle experiencias  
persoais e as súas 
reaccións ante elas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e xustifica e 
maneira persuasiva as 
opinións e os proxectos. 

SLEB2.3. Participa con 
soltura en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 
detalle feitos, 
experiencias, 
sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente aos 
sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; describe 
con detalle experiencias  
persoais e as súas 
reaccións ante elas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e xustifica e 
maneira persuasiva as 
opinións e os proxectos. 

 
 
 
 
 
3% 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica 
de expresión oral 

 
 
CCL 
CD 

SLEB2.4. SLEB2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversas formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
educativo ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos 
concretos e abstractos 
de temas cotiáns e 
menos habituais nestes 
contextos; explicando 
os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou 
suxestións para 
resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
compresible e 
convincente e 

SLEB2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversas formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
educativo ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos concretos 
e abstractos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos; explicando os 
motivos dun problema 
complexo e pedindo e 
dando instrucións ou 
suxestións para 
resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
compresible e 
convincente e 
comentando as 

 
 
 
 
 
 
 
2% 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica 
de expresión oral 

 
 
CCL 
CAA 
CCEC 



comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando 
e facendo propostas 
xustificadas sobre 
futuras actuacións. 

contribucións dos 
interlocutores; opinando 
e facendo propostas 
xustificadas sobre 
futuras actuacións. 

Bloque 3. Comprensión de Textos Escritos   ( 20 % ) 

SLEB3.1. 
 

SLEB3.1. Entende 
detalles relevantes 
e implicación de 
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal ( 
por exemplo, 
carteis, folletos, 
pancartas ou 
graffitti), educativo 
( por exemplo, 
carteis científicos ) 
ou profesional (por 
exemplo, boletíns 
informativos ou 
documentos 
oficiais). 

SLEB3.1. Entende 
detalles relevantes e 
implicación de 
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal ( 
por exemplo, 
carteis, folletos, 
pancartas ou 
graffitti), educativo 
( por exemplo, 
carteis científicos ) 
ou profesional (por 
exemplo, boletíns 
informativos ou 
documentos 
oficiais). 

       
 
 
 
 
4% 
 

 
 
 
 
 
X 

  Probas de 
actividades 
gramaticais e de 
vocabulario 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

SLEB3.2. 
 

SLEB3.2. Comprende a 
información, a intención 
e as implicacións de 
notas e calquera 
correspondencia persoal 
en calquera soporte, 
incluídos foros e blogs, 
nos que se transmiten e 
se xustifican de xeito 
detallado información, 
ideas e opinións sobre 
temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e dentro da súa 
área de interese. 

SLEB3.2. Comprende a 
información, a intención 
e as implicacións de 
notas e calquera 
correspondencia persoal 
en calquera soporte, 
incluídos foros e blogs, 
nos que se transmiten e 
se xustifican de xeito 
detallado información, 
ideas e opinións sobre 
temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e dentro da súa 
área de interese. 

 
§ 2

% 

 
X 
 

  Lista de cotexo 
(V/F)de 
comprensión de 
texto 
Rúbrica de 
valoración de 
produción escrita 

 
CCL 
CAA 
CCEC 
 

SLEB3.3. 
 

SLEB3.3. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre 
condicións e 
advertencias, sempre 
que poidan volver a ler 
as seccións difíciles 
( por exemplo, sobre 
instrumentos de 
medición ou de 
procedementos 
científicos). 

SLEB3.3.  Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións 
e advertencias, sempre 
que poidan volver a ler 
as seccións difíciles. 

 
 
       
4% 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 Caderno de clase 
 

 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
 



SLEB3.4. SLEB3.4.  Comprende 
os detalles relevantes  e 
as implicacións da   
correspondencia formal   
de institucións públicas 
ou entidades privadas 
como universidades,  
empresas  ou compañías 
de servizos, sobre temas 
concretos e abstractos 
de carácter persoal e 
educativo, dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade. 

Comprende os detalles 
relevantes  e as 
implicacións da   
correspondencia formal   
de institucións públicas 
ou entidades privadas 
como universidades,  
empresas  ou compañías 
de servizos, sobre temas 
concretos e abstractos de 
carácter persoal e 
educativo,dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade. 
 

  
 
 
       

4
% 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
Lista de cotexo 
(V/F)de 
comprensión de 
texto 
Rúbrica de 
valoración de 
produción escrita e/ 
ou oral demandada 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CD 

SLEB3.5. SLEB3.5. Entende, en 
textos de referencia e 
consulta, en soporte 
tanto impreso como 
dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como a 
información concreta 
relacionada con 
cuestións prácticas en 
textos informativos 
oficiais, institucionais 
ou corporativos.   
 

SLEB3.5. Entende, en 
textos de referencia e 
consulta, en soporte 
tanto impreso como 
dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como a 
información concreta 
relacionada con 
cuestións prácticas en 
textos informativos 
oficiais, institucionais ou 
corporativos.   

         
 
 
 
         
2% 

  
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

Lista de cotexo 
(V/F)de 
comprensión de 
texto 
Rúbrica de 
valoración de 
produción escrita e/ 
ou oral demandada 

 
CCL 
CAA 
CSC 
CD 

SLEB3.7. SLEB3.7. Comprende 
os aspectos principais e 
os detalles relevantes, 
algunhas ideas  
implícitas e o uso 
poético da lingua en 
textos literarios que 
presenten unha estrutura 
accesible e unha 
linguaxe moi 
idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do 
tema ou da historia, os 
personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o 
motivo poético, estean 
claramente sinalizados 
con marcadores 
lingüísticos doadamente 
recoñecibles. 
 

SLEB3.7. Comprende os 
aspectos principais e os 
detalles relevantes, 
algunhas ideas  
implícitas e o uso 
poético da lingua en 
textos literarios que 
presenten unha estrutura 
accesible e unha 
linguaxe moi idiomática, 
e nos que o 
desenvolvemento do 
tema ou da historia, os 
personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o 
motivo poético, estean 
claramente sinalizados 
con marcadores 
lingüísticos doadamente 
recoñecibles. 

  
 
 
 
 
        
4% 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
X 

Rúbrica de 
valoración de 
produción escrita e/ 
ou oral demandada 
Rúbrica de 
comprensión escrita 
Rúbrica no proceso 
de creación da 
produción escrita 

 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloque 4. Produción de Textos Escritos ( 40 % ) 

SLEB4.1. SLEB4.1. Escribe 
informes en formato 
convencional e de estrutura 
clara relacionados coa súa 
especialidade ( por exemplo, 

SLEB4.1. Escribe 
informes, con certos erros,  
en formato convencional e de 
estrutura clara relacionados 
coa súa especialidade, ou 

      
  
 
 
 

 
 
 
 
 

  Cuestionario sobre 
convencións, 
normas e diferenzas 
culturais 

 
 
CCL 
CAA 
CSIEE 



o desenvolvemento e as 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación ), 
ou menos habituais ( por 
exemplo, un problema 
xurdido nunha estadía no 
estranxeiro ), desenvolvendo 
un argumento, razoando a 
favor ou contra dun punto de 
vista concreto, explicando as 
vantaxes e as desvantaxes de 
varias opcións, e achegando 
conclusións xustificadas. 
 

menos habituais, 
esforzándose por  
desenvolver un argumento, 
razoar a favor ou contra dun 
punto de vista concreto, 
explicar as vantaxes e as 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegar 
conclusións 
xustificadas. 

 
 
       
10 
% 

 
 
 
X 

CCEC 
 

SLEB4.2. SLEB4.2. Describe un 
tema, un texto, un 
suceso ou un evento 
dando unha idea xeral 
que permita recoñecelo 
con claridade, 
explicando as súas 
partes ou 
circunstancias , e 
ofrecendo unha opinión 
persoal argumentada. 
 

SLEB4.2. Describe un 
tema, un texto, un suceso 
ou un evento dando unha 
idea xeral que permita 
recoñecelo con 
claridade, explicando as 
súas partes ou 
circunstancias , e 
ofrecendo unha opinión 
persoal argumentada. 

    
 
 
 
         
10 
% 

 
 
 
 
 
X 

  Rúbrica de 
comprensión / 
produción de rutinas 
de aula 

 
 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. 
 

SLEB4.3. Completar un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral ( por exemplo, 
para matricularse nunha 
universidade, solicitar 
un traballo, abrir unha 
conta bancaria ou 
tramitar un visado). 
           

SLEB4.3. Completar un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
educativa ou laboral. 

 
 
 
        
10
% 
 

 
 
 
 
X 

  Rúbrica no proceso 
de creación da 
produción escrita 
 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

SLEB4.4. SLEB4.4. Escribe, en 
calquera soporte ou 
formato, un currículo 
detallado cunha carta de 
motivación ( para 
ingresar nunha 
universidade 
estranxeira, abrir unha 
conta bancaria ou 
tramitar un visado). 

SLEB4.4. Escribe, en 
calquera soporte ou 
formato, un currículo 
detallado cunha carta de 
motivación. 

 
 
       
10
% 

  
 
 
X 

 Rúbrica no proceso 
de creación da 
produción escrita 

 
 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe ( 20 % ) 

SLEB5.1. SLEB5.1. Comprende e 
faise comprender con 
certa confianza e fluidez 
en situacións de 
comunicación formais e 
informais, con matices 
como a ironía e o 
humor, sempre que as 
persoas interlocutoras 

SLEB5.1. Comprende e 
faise comprender con 
certa confianza e fluidez 
en situacións de 
comunicación formais e 
informais, con matices 
como a ironía e o humor, 
sempre que as persoas 
interlocutoras 

     
 
 
 
      
2, 
5% 

 
 
 
 
 
X 

  Diario de clase 
Rúbrica de 
produción oral 

escrita 

 
CCL 
CAA 
CCEC 
 



pronuncien con 
claridade e eviten un 
uso moi idiomático. 
 

pronuncien con 
claridade e eviten un uso 
moi idiomático. 

SLEB5.2. 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 
diferencias culturais que 
poidan existir.   
     

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 
diferencias culturais que 
poidan existir.   

 
 
 
      
2,  
5% 

 
 
 
 
X 

  Cuestionario sobre 
convencións, 
normas e diferenzas 
culturais 

 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

SLEB5.3. 
  

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

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

        
  
       
        
5% 
 

 
 
 
 
X 

  Observación 
sistemática 
 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

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

SLEB5.4.Participa en 
proxectos nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados con 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias 
que posúen como persoa 
plurilingüe. 

 
 
  
 
        
         
5% 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica de 
produción oral/ 

escrita 
 
 

Cuestionario sobre 
convencións, 
normas e diferenzas 
culturais 

 
 
CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB5.5. 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...) 
utilizando 

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...) 
utilizando 

 
       
 
 
 
 
         
5% 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 Rúbrica de 
comprensión / 
produción de rutinas 
de aula 

 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 



adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas ou o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar 
suficientes para 
comunicar con eficacia. 

adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas ou o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar 
suficientes para 
comunicar con eficacia. 

 
 
 
 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE  APRENDIZAXE ( 2º 
BACHARELATO ) 
 
- Sabe describir unha persoa fisicamente, escoller unha película, dar indicacións de 
tempo, e expresar unha opinión, de maneira comprensible oralmente e con suficiente 
corrección por escrito. 
- Sabe utilizar os verbos être e avoir para introducir características físicas; sabe poñer un 
adxectivo en feminino (regulares e irregulares); sabe usar os pronomes complementos de 
obxecto directo e indirecto simultaneamente; sabe introducir complementos de tempo 
coas expresións il y a e depuis; sabe formar o imperfecto dos verbos avoir e être, para 
utilizalos en descricións de persoas. 
- Coñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, os adxectivos descritivos, a 
expresións de peso e estatura, así como o léxico do espectáculo. 
- Esfórzase en pronunciar correctamente e recoñece as correspondencias gráficas dos sons 
[y]/[u]. 
- Amosa interese por algúns hábitos actuais á hora de mellorar o seu aspecto e pola figura 
de Marianne  como símbolo da república francesa. 

- Sabe invitar alguén, pedir e dar unha opinión, describir unha prenda ou un estilo, 
comprar roupa nunha tenda, definir o seu estilo de roupa, e identificar personaxes, de 
maneira comprensible oralmente e con suficiente corrección por escrito. 

- Coñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, o futuro próximo; sabe 
utilizar os pronomes relativos qui / que; sabe utilizar os pronomes demostrativos celui, 
celle, ceux, celles. 

- Coñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, o léxico da roupa, do calzado, 
das materias e  dos tecidos, así como o léxicos das cores. 

- Esfórzase en pronunciar correctamente e recoñece as correspondencias gráficas dos sons 
[ʃ]/[Ʒ]. 
- Amosa interese polo tema da moda, polos horarios no comercio e polo fenómeno das 
rebaixas. 



- Sabe dar consellos sobre saúde, falar do corpo e da saúde, indicar un movemento do 
corpo ou unha postura, e dicir onde nos doe, de maneira comprensible oralmente e con 
suficiente corrección por escrito. 
- Sabe utilizar correctamente a expresión avoir mal à; sabe aplicar o artigo partitivo á 
expresión de actividades físicas e deportivas; sabe utilizar o pronome obxecto directo en; 
sabe conxugar correctamente os verbos pronominais en presente; sabe poñer calquera 
verbo en imperativo, a forma afirmativa ou negativa; sabe utilizar algunhas estruturas 
impersoais para dar consellos (il faut, il vaut mieux, il est préférable). 

- Coñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, o léxico das partes do corpo, 
dos movementos, das posturas e dos deportes. 

- Esfórzase en pronunciar correctamente e recoñece as correspondencias gráficas dos sons 
[f]/[v]. 
- Amosa interese polo tema do exercicio do deporte nas grandes cidades, e pola 
importancia duns bos hábitos físicos e alimenticios para evitar problemas de saúde. 

- Sabe facer proxectos; describir un coche e entender a súa ficha técnica; falar dos medios 
de transporte; escoller un medio de transporte segundo as súas vantaxes ou 
inconvenientes, de maneira comprensible oralmente e con suficiente corrección por 
escrito. 

- Recoñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, o futuro simple e o pasado 
recente; sabe conxugar os verbos pronominais en passé composé; recoñece e reutiliza 
correctamente, oralmente e por escrito, os superlativos; utiliza correctamente o pronome 
adverbial y. 

- Coñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, o léxico dos medios de 
transporte, dos tipos de vía de circulación, das partes dun coche, dos servizos na estrada 
e dos documentos de circulación. 
- Esfórzase en pronunciar correctamente e recoñece as correspondencias gráficas dos sons 
[s]/[z]. 
- Amosa interese polo tema dos medios de transporte, as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes; por como conseguir o carné de conducir en Francia, e pola relación entre 
os franceses e o seu coche. 

- Sabe expresar a obriga ou prohibición, facer reproches, dar consellos ou 
recomendacións, falar da meteoroloxía, prever e contar un acontecemento, e indicar un 
itinerario, de maneira comprensible oralmente e con suficiente corrección por escrito. 

- Recoñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, os artigos partitivos 
aplicados aos fenómenos meteorolóxicos; o presente e o futuro simple aplicados a partes 
meteorolóxicos; sabe formar e utilizar  correctamente o imperfecto; sabe utilizar 
correctamente en relatos en pasado o passé composé e o imperfecto. 

- Coñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, o léxico dos sinais de tráfico, 
as fórmulas para expresar obriga ou prohibición, así como o léxico do tempo. 



- Esfórzase en pronunciar correctamente e recoñece as correspondencias gráficas dos sons 
[p]/[b]. 
- Amosa interese polo tema da circulación nas estradas francesas segundo as condicións 
climáticas e os consellos de Bison Futé. 
-Sabe elaborar e contar un programa de actividades; situarse no tempo; facer proxectos; 
propoñer, aceptar e rexeitar actividades; expresar unha opinión; expresar gustos, 
preferencias; falar das súas actividades de lecer, das súas vacacións; contar un circuito 
turístico; describir unha paisaxe; explicar unha receita; xustificarse, argumentar, de 
maneira comprensible oralmente e con suficiente corrección por escrito. 

- Recoñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, o xénero dos nomes de país, 
as preposicións de lugar diante dos nomes de país, os pronomes complementos de lugar 
en e y, os complementos de tempo para situarse no pasado e no futuro, así como as 
estruturas para propoñer, aceptar e rexeitar. 

- Coñece e reutiliza correctamente, oralmente e por escrito, o léxico dos tipos de paisaxe, 
da roupa en época de vacacións, das receitas de pratos rexionais, do turismo, dos países 
e continentes. 
- Esfórzase en pronunciar correctamente e recoñece as correspondencias gráficas dos sons 
[k]/[k]/[ks]/[gz]. 
- Amosa interese polo tema da organización das vacacións familiares e pola historia das 
vacacións pagadas. 
 
                                2º BACHARELATO ( 1ª L ) 
Profesora:  Carla Castro 
Agrupamentos: 2º BACH A + B (1 alumna) 

    2º BACH C + D  (1 alumna) 
                            
 
Secuenciación de obxectivos e contidos por trimestre 
 
Primeiro trimestre: unidades 1 a 5 
Segundo trimestre: unidades 6 a 10 
Terceiro trimestre:  unidades 11 e 12 
 
1º Trimestre 
OBXECTIVOS 
- Redactar una noticia, un suceso, un artigo xornalístico 
- Expresarse en presente, pasado e futuro 
- Saber expresar, argumentar, defender e rebater unha opinión oralmente e por escrito 
- Adecuar o rexistro ás distintas situacións 
CONTIDOS 
Comunicativos 
- Expresar o interese ou a indiferenza 
- Relatar un suceso ou unha noticia 
- Comentar unha noticia e debatela 
- Expresar a sorpresa, a decepción e o interese 
- Expresar unha opinión nun foro 



- Describir lugares turísticos e de interese 
- Trasladar as palabras de alguén 
Gramaticais 
- Tempos de pasado: imperfecto, pluscuamperfecto, passé composé e passé simple 
- O futur proche, simple e anterior 
- A negación ( ne...plus, ne...que, ne...jamais, ne...personne, ne...rien, ni...ni) 
- Os pronomes persoais suxeitos e complementos 
- O participio presente e o xerundio 
- As construcións impersoais 
- O indefinido aucun 
- Pendant que / alors que 
- Os pronomes relativos qui, que, quoi, dont, où e os compostos au(x)quel(s), duquel, 
desquels 
- A voz pasiva 
- Condicional presente e pasado 
- A expresión da causa e da consecuencia 
Léxicos 
- Vocabulario da prensa escrita e dos medios de comunicación 
- Economía, empresa e comercio 
- O clima, o medio e o cambio climático 
- A condución, a seguridade viaria, as infraccións e as sancións 
- O deporte e as competicións 
- Internet e as novas tecnoloxías 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- A situación socio-política francesa 
- A historia de Francia no cine francés 
- O sistema educativo francés 
- A industria da moda francesa. Principais marcas 
 
 
2º Trimestre 
OBXECTIVOS 
- Explicar e relatar un acontecemento ou suceso 
- Convencer e argumentar 
- Comprender artigos e textos científicos e literarios 
- Dar instrucións, prohibir e aconsellar 
- Escribir unha carta formal 
- Entender un programa, exposición ou debate radiofónico 
Comunicativos 
- Expresar a decisión ou a indecisión 
- Expresar unha opinión. Argumentar. Lanzar un debate. Interpelar 
- Describir un obxecto e explicar o seu funcionamento 
- Explicar o seu estado de saúde. Comunicar a súa doenza a un médico 
Gramaticais 
- Revisión da hipótese 
- As proposicións temporais 
- Os indefinidos 
- Os pronomes demostrativos neutros 



- O estilo directo e indirecto 
- O emprego do condicional 
- O futuro no pasado 
- O subxuntivo presente e pasado 
Léxicos 
- A enquisa 
- A xustiza e o vocabulario xurídico 
- Os medios de información e comunicación. A prensa escrita 
- A cidade 
- A política e as institucións 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- As siglas 
- As grandes firmas e empresas francesas 
- División administrativa de Francia. 
 
3º Trimestre 
OBXECTIVOS 
- Explicar a causa e a consecuencia 
- Informar dun artigo xornalístico seleccionando as informacións importantes 
- Expresar a finalidade. Expresar o abatemento, a decepción e o entusiasmo 
- Comprender unha explicación científica. Recoñecer os puntos de vista 
- Comentar simplemente una sondaxe. Comprender un folleto informativo 
CONTIDOS 
Comunicativos 
- Trasladar un artigo a oralidade 
- Contar unha historia 
- Sinalar informacións nun texto 
- Comprender un artigo de divulgación científica 
- Describir un produto 
- Recoñecer un punto de vista 
- Comentar estatísticas 
- Tomar partido sobre un tema 
Gramaticais 
- A expresión de causa, de finalidade e consecuencia 
- O indefinido tel 
- N´importe quoi, n´importe qui, n, importe quel(le)s / n´importe où, quand, comment 
- As construcións impersoais 
Léxicos 
- A enquisa 
- O medo. As fobias 
- O corpo e a saúde 
- As estatísticas 
Fonéticos 
- Aspectos fonéticos correspondentes as unidades impartidas no trimestre 
Socioculturais 
- A ciencia e a investigación científica 
- Os OGM 
- Os problemas de desenvolvemento 



- Os fármacos e a medicina natural 
- As linguas rexionais en Francia 
 
Materiais e recursos didácticos 
- Material de audio e vídeo 
- Fotocopias para reforzar contidos gramaticais e o vocabulario 
- Textos das ABAU 
- Libro “ Grammaire progressive du français ” ( niveau intermédiaire / avancé ) Ed. Cle 
  International 
 
 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS E PLAN DE 
ADAPTACIÓN Á COVID-19 
 
A metodoloxía que empregaremos será, en todo momento, activa e participativa, de xeito 
a fomentar a interacción entre o alumnado, e alumnado-profesor. 
O traballo en grupo e en parella será imprescindible para estimular os adolescentes dando 
máis seguridade á hora do traballo colectivo. 
Faranse todo tipo de actos de comunicación nas que se representarán situacións próximas 
a vida real dos adolescentes e que forman parte dos seus intereses, das súas costumes, das 
súas opinións... 
Tamén veremos reflectidas situacións de comunicación que representan a actividades 
educativas dentro  do grupo escolar e as súas relacións co profesorado. Estes “ jeux de 
rôle” serán o  motor do traballo cooperativo e trasladarán o alumnado a un ambiente o 
máis cercano posible á vida dun estudante francófono. 
As actividades lúdicas a través de xogos, cancións...servirán para facer máis amena a 
aprendizaxe das linguas estranxeiras. 
Aprenderemos unha lingua de maneira natural partindo da oralidade e progresivamente 
introduciremos a lingua escrita como facemos coa aprendizaxe da nosa materna. 
Estimular a produción de mensaxes de maneira autónoma na aula e afianzar a súa 
seguridade á hora poñer en práctica os seus coñecementos en situacións de comunicación 
reais ou simuladas. 
 
O marco da situación que nos rodea nestes intres ante a pandemia que estamos a sofrir 
obríganos a por en marcha un mecanismo complementario de formación virtual a través 
dos cursos implantados para cada un dos niveis na plataforma Moodle e na aula virtual 
do IES A Sangriña. O feito de contar tamén cos enderezos email dos nosos alumnos nos 
permitirán igualmente o garante a estes respectos da presenza comunicativa con eles e o 
seu seguimento, especialmente en caso de xurdir algunha situación de confinamento que 
nos esixa traballar unicamente por vía telemática.  
 
Implementarase tamén un plan de reforzo persoalizado con vistas a suplir as carencias 
formativas que se deban paliar como resultado do confinamento do derradeiro curso 19-
20. Asi pois, esta mesma plataforma Moodle nos servirá de axuda para facilitar nela 
ferramentas que permitan reforzar aqueles estándares concretos sobre os cais a cadanseu 
alumno ou cadansúa alumna lles convén traballar con maior profundidade. 
 
 
  



6.   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
a) Libros de texto: 
    1ºESO  “ Copains 1 ” Oxford ( livre de l´élève) 
    2º ESO “ Copains 2 ” Oxford ( livre de l´élève) 
    3º ESO “ Tous à Bord 3 ” Vicens Vives ( livre de l´élève) 
    4º ESO “ Tous à Bord 4 ” Vicens Vives ( livre de l´élève) 
 
b) Outros materiais 
Faremos uso dun variado tipo de materiais e recursos didácticos adaptados ás 
características cognitivas e á bagaxe dos alumnos cos que contamos nos grupos. 
Trataremos de estimular tanto aos adolescentes coma aos adultos mediante actividades 
atractivas acordes aos contidos establecidos. 
Empregaremos documentos reais: billetes, entradas, tickets de metro, revistas, folletos 
turísticos...que servirán para que o alumnado experimente situacións próximas à realidade 
dun alumno/a francófono/a. 
Tratando de traballar a competencia dixital na clase de LE utilizaremos materiais 
variados: 
- Material de audio e vídeo 
- Fotocopias para reforzar contidos gramaticais e o vocabulario 
- Le Français avec des jeux et des activités. Niveau élementaire / intermédiaire 
- Libro “ Grammaire progressive du français ” ( niveau débutant / intermédiaire/ avancé ) Ed. Cle 
  International 
- Textos extraídos doutros testos do mesmo nivel, de revistas, de xornais... 
- Películas e gravacións reais, cancións... 
- Exercicios , fichas, apuntes confeccionados polo profesorado... 
 
O uso de Internet e dos cursos previstos na plataforma Moodle axudan coas diferentes 
ferramentas dixitais das que podemos facer uso como  as presentacións en Power Point, 
o acceso a blogs en lingua francesa, a páxinas web didácticas...a mellorar o nivel de lingua 
do alumnado para que poidan superar as dificultades que supón o estudo dunha lingua 
estranxeira. 

 

7. CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Teremos presentes a avaliación inicial,  formativa e sumativa xa que consideramos a 
avaliación de forma integradora de todo o proceso de ensino-aprendizaxe. 
 A avaliación inicial realizada polo departamento nas primeiras semanas de clase en todos 
os cursos mediante probas orais e escritas sen carácter sancionador, posteriormente 
complementada nas sesións de avaliacións iniciais dos grupos da ESO e de 1º 
Bacharelato. 
A avaliación formativa terá finalidade de obter información sobre os alumnos, determinar 
os seus logros e carencias así como as causas das dificultades de maneira que sexa posible 
readaptar a intervención educativa e acadar unha mellor adecuación á realidade do 



alumnado. Deste xeito o erro será considerado como información valiosa para coñecer os 
puntos débiles e atopar solucións ós problemas xurdidos.   
 
Por último, a avaliación sumativa aplicada por medio de tarefas ou de probas, tanto de 
carácter escrito como oral, suporán unha ferramenta que nos achegará información 
puntual sobre o estado da aprendizaxe, e sobre todo, da súa evolución, coa intención de 
modular as adaptacións e os reforzos precisos atendendo á diversidade da aula coa que 
contamos. 
 

• CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Tendo en conta que a avaliación é continua, formativa, orientadora e individualizada, 
valorarase positivamente o progreso realizado polo alumno e cualificaranse todas e cada 
unha das actividades realizadas diariamente, considerando a calidade e corrección así 
como a actitude, a colaboración, a participación e o grao de esforzo co que se realicen 
tanto na clase como na casa, e tomando en todo caso como referencia os criterios de 
avaliación expostos para cada unidade. 
 
Nos cursos da ESO a nota final de cada avaliación obterase tendo en conta as seguintes 
porcentaxes: 

•  80  % para as probas escritas e orais individuais 
•  20  % para as probas colectivas e os procedementos (tarefas escritas e orais, 

traballo cotiá) 
 

Nos cursos do BACHARELATO a nota final de cada avaliación obterase tendo en conta as 
seguintes porcentaxes: 

•  80  % para as probas escritas e orais individuais 
•  20  % para as probas colectivas e os procedementos (tarefas escritas e orais, 

traballo cotiá) 
  
A nota final do curso terá en conta a evolución e progresión do alumno ó longo das tres 
avaliacións polo que faremos unha media entre as notas obtidas nesas tres avaliacións a 
condición de que a 3ª avaliación sexa positiva. 
Os alumnos serán informados ao comezo do curso dos obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación esixibles para obter unha valoración positiva, así como dos criterios de 
cualificación e os instrumentos de avaliación. 

• A avaliación da comprensión, expresión escrita e gramática realizarase mediante 
unha proba escrita. 

• A expresión oral avaliarase preferentemente na actividade da aula ( aínda que se 
poderá completar a avaliación da expresión cunha proba específica así como 
mediante presentacións). 

• A comprensión oral avaliarase mediante unha proba de écoute ademais das 
actividades na aula. 

• Os procedementos avaliaranse atendendo aos seguintes criterios: 
- Actitude positiva e participativa na aula. Traballo cooperativo e respectuoso. Esforzo e 



  constancia. Uso do francés na aula. 
            - Presentación na aula de material escolar así como do caderno persoal de clase 
(tarefas finalizadas e revisadas, correccións diarias, claridade de exposicións, 
autoorganización  do traballo individual...). 
           - Entrega de actividades puntualmente. Regularidade no traballo. 
 

• PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
A avaliación será continua e terá carácter formativo e integrador. 
Levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo: as     
competencias clave, os obxectivos, os contidos, os criterios da avaliación e os estándares 
de aprendizaxe establecidos para esta materia. 
A avaliación será continua en canto o proceso de ensino-aprendizaxe e terá carácter 
informativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen 
e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, de enriquecemento, reforzo ou de 
adaptación que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para 
continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación á práctica docente. 
Concretamente, a avaliación terá en conta os seguintes aspectos: 
1. Traballo de aula: as producións orais e escritas, individuais e en grupo; a participación 
e implicación nas distintas actividades propostas. 
2. Traballo persoal: realización das tarefas persoais e repaso dos contidos vistos 
anteriormente. 
3. Actitude e participación xeral: atención, interese, implicación, comportamento xeral do 
alumno fronte á materia e ó traballo proposto polo profesor. Faranse constar as faltas de 
puntualidade reiteradas e inxustificadas, e serán consideradas como faltas de actitude. 
Os profesores botaremos man de instrumento de avaliación moi diversos, propios da 
diversidade presente na aula, co fin de poder avaliar o grao de consecución dos obxectivos 
acadados polo alumno, tendo en conta a súa especificidade e segundo as competencias e 
os contidos traballados. 
Concretamente, e segundo os procedementos de avaliación expostos anteriormente, 
poderemos botar man dos seguintes instrumentos: 
 
1. Traballo de aula: 

• lecturas en voz alta 
• lectura e / ou presentación de diálogos 
• probas e exercicios orais e escritos de preguntas e respostas 
• presentacións orais e escritas de poemas e pequenos proxectos...memorizados ou 

co apoio do texto 
2.  Traballo persoal 

• deberes semanais 
• pequenas producións orais e escritas individuais ou en grupo, memorizadas ou co 

apoio do texto 



• probas e exercicios individuais orais e escritos que permitirán avaliar a 
adquisición de contidos 

3. . Autoavaliación 
• fichas da autoavaliación ( actividades de aula ) 
• balances orais e escritos ( libro do alumno e o caderno). Queremos deixar 

constancia de que durante as probas escritas individuais propostas ó longo do 
curso, estará terminantemente prohibir copiar. 

Será obrigatorio realizar ditas probas nas datas e horas estipuladas por cada 
profesor ou por Xefatura de Estudos (no caso de exames de materiais pendentes); 
aínda que, en caso de ausencia xustificada, os alumnos poderán recuperar as probas nunha 
data alternativa acordada co profesorado afectado. 
Os deberes e os diversos traballos que o alumnado deberá efectuar na casa terán un prazo 
de presentación e entrega; o respecto deste prazo repercutirá na avaliación de cada 
traballo. 
A comezos de curso, cada profesor expoñeralles claramente ós alumnos cales son os 
procedementos e os criterios de avaliación e a importancia dada a cada un deles. 
 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 
 INDICADORES DO LOGRO DO PROCESO DE ENSINO      1    2      3      4 
1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado     
2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     
3.  Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado     
4.  Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado     
5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado     
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado     
7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ó alumnado con 
NEAE 

    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender o alumnado NEAE     
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado     
10. Usáronse distintos instrumentos da avaliación     
11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula     
12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo     
 
O profesorado non só avaliará as aprendizaxes do alumnado, senón tamén os procesos 
de ensino e a propia práctica docente. 
Ademais de avaliar o seu traballo docente desde o punto de vista metodolóxico, cada 
profesor debe analizar a súa capacidade para xestionar o grupo / clase, para traballar os 
diversos niveis, para chegar a diversidade do alumnado con todo tipo de actividades e 
modos de avaliación. 
 



 
          INDICADORES DA ANÁLISE DA PRÁCTICA DOCENTE    1    2    3    4 
1. Como norma xeral, fanse explicacións para todo o alumnado     
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa     
3. Elabóranse actividades atendendo a diversidade     
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado co NEAE     
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar     
6. Combínase o traballo individual en equipo     
7. Poténcianse estratexias da animación a lectura     
8. Poténcianse estratexias tanto na expresión como de comprensión oral e escrita     
9. Incorpóranse as TIC ós procesos de ensino - aprendizaxe     
10. Préstase atención ós elementos transversais vinculados a cada estándar     
11. Ofrécense ó de forma rápida os resultados das probas / traballos...     
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados 
das correccións das probas, traballos... 

    

13. Dáselle ó alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros     
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación     
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas     
16. As medidas de apoio, reforzo...están claramente vinculadas os estándares     
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación...     
 

 

9. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE 
 
O mecanismo que se seguirá, coma en devanditos cursos, será manter a recuperación no 
ámbito da avaliación continua, de modo que toda unidade didáctica non superada foi 
susceptible de ser recuperada ao longo da última avaliación. Realizaremos un exame 
final que será fixado por Xefatura de estudos para que o alumnado que non conseguiu 
superar a materia  ao longo do ano escolar teña a oportunidade de facelo. Tamén terá a 
opción a concorrir ao exame extraordinario na convocatoria de setembro que versará 
sobre os contidos marcados para o nivel pendente e terá que acadar os estándares mínimos 
para superar a materia. 
 
Estableceranse unhas medidas de reforzo educativo que consistirán nun caderno de 
actividades debidamente explicadas, en caso de dúbida, polas profesoras, e corrixidas 
trimestralmente. Ademais realizaranse titorías co alumnado pendente para resolver as 
dificultades expostas. 
 
Unha vez realizadas estas actividades e corrixidas pola profesora, realizaranse  unhas 
probas escritas e orais trimestrais de coñecementos mínimos da materia intentando que 
non coincidan cos exames de avaliación ordinaria dese curso. 
 



As porcentaxes que se terán en conta traduciranse nun 70% das probas escritas e nun 30% 
das probas orais, tarefas na clase e na casa, e actividades d´écoute... 
O alumnado recibirán unha cualificación numérica de 1-10. 
 
Segundo a nova normativa, cada profesor do departamento dentro dos seus grupos, farase 
cargo dos alumnos que teñen esta materia pendente. No caso dos alumnos que xa non 
cursan francés, será a Xefa / o Xefe de seminario a/ o que se ocupe deles. 
 
Na ESO, os alumnos que non superaron a avaliación en xuño dos que a teñen pendente, 
levarán un caderno de conceptos gramaticais e léxicos sobre os que versará o exame de 
setembro e que lle servirán de axuda para poder superar o exame da convocatoria 
extraordinaria. Estes cadernos serán entregados en xuño polos titores xunto coas notas. 
Ademais repasarán todas as actividades realizadas ao longo do curso. 
No Bacharelato, os alumnos que non superaron a avaliación en xuño dos que a teñen 
pendente, para aprobar a materia deberán presentarse en setembro á avaliación 
extraordinaria e obter un resultado positivo na mesma. 
 
 

10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 
RESULTADOS 
 
O comezo do curso faráse unha avaliación inicial  (oral e/ou escrita) que nos permita 
determinar o nivel de coñecemento de francés do alumnado, co fin de constatar cal debe 
ser o punto de partida do grupo. Verificaremos desta maneira as carencias que teña o 
alumnado para poder axeitar as actividades complementarias de reforzo traballando 
aqueles aspectos nos que xurdan dificultades. Esta  avaliación inicial estará en función 
dos obxectivos da etapa e do curso precedente, tendo en conta a circunstancia especial 
que nos presenta a pandemia do coronavirus.  

 

11. PROCEDEMENTOS QUE PERMITEN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS (BACHARELATO) 
 

As tarefas de comprensión ou de produción encomendadas, así como as distintas probas 
para a avaliación de contidos lingüísticos e culturais complementaranse coa observación 
sistemática do traballo na aula e nos permitirán determinar, coa axuda das ferramentas 
avaliativas pertinentes, o grao de adquisición dos coñecementos correspondentes ao nivel 
cursado polo alumnado.  

As actividades de aplicación nestes niveis incluirán, por exemplo: actividades de escoita 
con preguntas de verdadeiro ou falso, preguntas con resposta curta de verificación da 
recollida da idea principal nunha mensaxe, comprensións escritas ou orais seguidas de 
actividades de asociación léxicas, tradución de pequenos textos, paráfrases, quizzes de 



contido cultural, redaccións de expresión libre sobre certos temas concretos traballados 
na aula, redaccións de emails ou artigos, entre outras. 

 

12.  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Trataremos de atender a diversidade a través dos seguintes criterios: 
 
- Fomentar o traballo en grupo ou parella, recurrindo ás diversas aplicacións e á ferramenta Moodle 
para a súa publicación; e en función das actividades e os intereses e as motivacións do alumnado 
(reparto de tarefas nos traballos cooperativos, nos “ jeux de rôle”, reforzo das mesmas desde a casa...) 
- Distribuír o alumnado de maneira axeitada na aula evitando o illamento do alumnado con máis 
dificultades para integrarse no grupo. 
- Empregar materiais diversos que faciliten a motivación, a concentración e tamén a autonomía dos 
alumnos e que respecten os diferentes ritmos de aprendizaxe dos mesmos. 
- Botar man de actividades de reforzo ou de ampliación para equilibrar as diferenzas 
existentes.  
 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
Segundo o establecido no Decreto 86 / 2015, de xuño polo que se regula o currículo da 
ESO e o Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, os elementos transversais 
que deben traballarse a través de todas as materias son os seguintes: 

• Compresión lectora ( CL ) 
• Expresión oral e escrita ( EOL ) 
• Comunicación audiovisual ( CA ) 
• Tecnoloxías da información e da comunicación ( TIC ) 
• Emprendemento ( EMP ) 
• Educación cívica e constitucional ( ECC ) 
• Igualdade entre homes e mulleres ( IHM ) 
• Prevención da violencia ( PV ) 
• Educación e seguridade viaria ( EV ) 

 
A través dunha lingua estranxeira como o Francés, polo seu carácter instrumental, pódense 

traballar diferentes elementos transversais que se servirán como complemento da súa 
formación integral como individuo que forma parte dunha sociedade moderna e aberta 
que acepta positivamente sociedades e culturas diversas.   
Para ser “competente” nunha lingua estranxeira tamén implica posuír certos valores e 
coñecementos que nos axudan a convivir e a compartir diferentes experiencias dentro 
dunha sociedade máis participativa, tolerante e solidaria.   
 
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
    
Durante este ano escolar propoñeranse ao alumnado varias actividades culturais para desenvolver ao 
longo do curso, adaptándonos máxime ao contexto exposto pola Covid e que nos impiden organizar 
unha viaxe real a Francia. 



  
1. Un intercambio epistolar con alumnos dun centro bretón, que se desenvolverá de maneira 
periódica ao longo do curso, recibindo así e enviando cartas de correspondencia a cadanseu ou 
cadansúa correspondente en Francia. Esta actividade afectará aos niveis de 2º e de 3º da ESO. 
 
2.  Un intercambio postal coa ocasión da cercanía do Nadal, que se levará a cabo tamén cos distintos 
correspondentes franceses da rexión de Picardie (Amiens) e que afectará ao nivel de 1º da ESO. 
 
3. Unha saída ao teatro durante o segundo trimestre (sempre e cando as circunstancias da COVD o 
permitan) para asistir á obra producida pola compañía BHM e presentada previsiblemente nalgún 
centro cultural da área metropolitana de Vigo e/ou arredores. A participación nesta actividade será 
ofertada aos curso de 2º, 3º e 4º da ESO.  
 
Dada a premura do curso, é posible que se organice máis adiante algunha outra actividade que se 
engadirá no seu momento a esta programación didáctica. 
 
 
 
 

15.  MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE 
MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 
 
As programacións son un proxecto didáctico que ten que  adecuarse a normativa vixente 
aínda  que  deberemos de ter certa flexibilidade á hora de analizar o grao de 
desenvolvemento da mesma ó longo do ano escolar, a adecuación das actividades 
escollidas a cada unidade didáctica, a efectividade da metodoloxía empregada... 
Nas reunións de Departamento farase un seguimento do desenvolvemento de dita 
programación tendo en conta o cumprimento de obxectivos e a consecución das 
actividades realizadas. 
 
Para as revisións das programacións empregaremos os indicadores seguintes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               ASPECTOS A  AVALIAR              PROPOSTAS DE MELLORA 
1. Temporalización dos estándares a avaliar 
( cumprimento ou non dos mesmos ) 

 

2. Pertinencia dos procedementos e os criterios de 
cualificación ( resultado das probas obxectivas en 
consonancia cos resultados da observación directa ) 

 

3. Efectividade da metodoloxía ( o alumnado mantén a 
atención, segue o ritmo da clase ) 

 

4. Contribución o desenvolvemento das competencias clave 
( actividades axeitadas ) 

 

5. Adecuación dos materiais didácticos ( son variados, 
atraen a atención do alumnado ) 

 

6. Efectividade na atención a diversidade ( rendemento do 
alumno con NEAE ) 

 

7. Traballo interdisciplinar ( colaborouse con outros 
departamentos) 

 

8.Outros: temas transversais e actividades 
complementarias... 

 

9. Conclusións: valoración xeral  
 
 
                                                 A Guarda, 5 de outubro de 2020 
                       
 
                 Asdo: Gema Alonso                                         Asdo: Carla Castro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


