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1.OBXECTIVOS
Os obxectivos expostos para o primeiro ciclo da ESO na área de segunda lingua estranxeira tradúcense
nun currículo básico que se estrutura en catro bloques correspondentes ás distintas actividades da
lingua.

Bloque 1. Comprensión de textos orais
Identificar o sentido xeral e a información máis importante en textos orais breves e ben estruturados,
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos .
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do texto.
Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais
ou relacionados cos propios intereses ou estudos.
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os
significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
Producir textos breves e suficientemente comprensibles cunha linguaxe moi sinxela.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves .
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente .
Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información e opinións breves,
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. Manexar frases curtas .
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en texto que conteñan
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión dos puntos máis relevantes e
información importante do texto.
Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos.
Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación.
Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas habituais utilizando recursos básicos de
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis frecuentes.

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. ex.
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente.
Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informacións breves, simples e
directas en situacións habituais e cotiás.

2.CONTIDOS -CRITERIOS DE AVALIACIÓN- ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
UNIDADE O
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión oral

1. Capta a información máis importante de
indicacións, anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. ex. en estacións
ou aeroportos), sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son non estea
distorsionado.

-Escoitar mensaxes orais e saber
recoñecer as datas.

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

2. Entende os puntos principais do que se
lle di en transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (p. ex. en hoteis, tendas,
albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

-Comprender un diálogo curto e
contestar preguntas sinxelas sobre
asuntos persoais.
-Saber recoñecer preguntas sinxelas
para poder contestalas.
-Comprensión exhaustiva de
expresións xa coñecidas.
-Identificar situacións e facer
hipóteses. Identificar os personaxes
do diálogo.
-Comprender mensaxes orais de
mozas que expresan os seus gustos.

3. Comprende, nunha conversación
informal en que participa, descricións,
-Comprender unha situación con
narracións e opinións formuladas en
axuda de indicios non verbais.
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da
vida diaria e sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e directamente, e se o
interlocutor está disposto a repetir ou
reformular o devandito.

4. Comprende, nunha conversación formal

en que participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas sobre asuntos
persoais ou educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais de
programas de televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes
constitúen gran parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

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

-Escoitar e aprender a escoitar.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer),
condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), comportamento
(xestos, expresións faciais,
uso da voz, contacto
visual), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).

-Os deportes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas

-Pedir información sinxela a alguén

-Exercitar a facultade de
concentración e de atención visual e
auditiva.

-Festas francesas.
-Símbolos franceses.

máis relevantes do texto
(p. ex. unha petición de
información, un aviso ou
unha suxestión) e un
repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos de uso
común relativos á
organización textual
(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

como o seu nome, clase…

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

-Expresar os gustos.
-Describir a alguén.
-Saber dicir a data.

-Verbos en –er: je, tu, il, elle.
-Verbo être.

-Formación do feminino dos
adxectivos.

-Formación do plural.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

-Meses.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns
sonoros, acentuais,
rítmicos e de entoación de
uso frecuente, e recoñecer

-O son [y].

-Números do 20 ao 31.
-Deportes e tempo libre.
-Adxectivos para a descrición.

- O son [R].

os significados e intencións
comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

- Ou = [ou].
- «E» mudo.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: produción

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 dos
oíntes sobre o contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
moi sinxela, en que se dá,
solicita e intercambia
información sobre temas
cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese
persoal e educativo, aínda
que se produzan
interrupcións ou
vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a
reformulación para
organizar o discurso e
seleccionar expresións, e o
interlocutor teña que
solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para
desenvolverse de maneira
suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda
que haxa que interromper
o discurso para buscar
palabras ou articular
expresións e para reparar a

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en
xestións e transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o transporte, as
compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

3. Participa en conversacións informais
breves, cara a cara ou por teléfono ou
outros medios técnicos, en que establece
contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e
breve, 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.

4. Desenvólvese de maneira simple nunha
conversación formal ou entrevista (p. ex.
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.

Expresión
- Adestrarse na pronunciación do
vocabulario estudado.
- Imitar as entoacións dos textos
memorizados.
- Presentar os seus compañeiros,
reutilizando a estrutura que se
acaba de descubrir.

Interacción
- Escenificar un diálogo memorizado
por parellas.
- Contestar unha pregunta persoal.
- Imaxinar e interpretar un diálogo a
partir dun modelo.
- Xogar a adiviñar quen falou.

comunicación. Interactuar
de maneira simple en
intercambios claramente
estruturados, utilizando
fórmulas ou xestos simples
para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda
que poidan darse
desaxustes na adaptación
ao interlocutor.
Estratexias de produción
Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
en forma de monólogo ou
de diálogo breves e de
estrutura moi simple e
clara, utilizando, entre
outros, procedementos
como a adaptación da
mensaxe aos recursos de
que se dispón, ou a
reformulación ou
explicación de elementos.

Estratexias de produción

- Memorizar diálogos e fórmulas
comunicativas.
-Axudarse do xesto e da mímica.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral en forma de
monólogo ou de diálogo os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
actuando coa suficiente
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

- Saúdos.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

- Personaxes francófonos soados.

Levar a cabo as funcións
principais demandadas
polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso
máis común para organizar
o texto.

- Saudar.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente e de
mecanismos sinxelos de
cohesión e coherencia
(repetición léxica, elipses,
deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

- Presentarse, presentar a alguén.
- Contar ata 20.
- Dicir cal é a súa cor favorita.

- Comment o teu t’appelles?
- S’appeler: je, tu, il/elle.
- Comment ça vai?
- Qui est-ce? C’est…

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información e opinións
breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

- Palabras transparentes.
- Os saúdos.

- O alfabeto.
- As cores.

- Os números do 0 ao 20.
Patróns sonoros
Pronunciar e entoar de
maneira suficientemente
comprensible, aínda que
resulte evidente o acento
estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia
esporádicos, e os

-Imitar entoacións.

interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación:
comprensión

1. Identifica, con axuda da imaxe,
instrucións xerais de funcionamento e
manexo de aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así como
instrucións claras para a realización de
Identificar a idea xeral, os
actividades e normas de seguridade
puntos máis relevantes e
información importante en básicas (p. ex. nun centro de estudos).
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
2. Comprende correspondencia persoal
estruturados escritos nun
sinxela en calquera formato en que se fala
rexistro neutro ou
dun mesmo; descríbense persoas,
informal, que traten de
obxectos, lugares e actividades; nárranse
asuntos habituais en
acontecementos pasados, e exprésanse de
situacións cotiás, de
maneira sinxela sentimentos, desexos e
aspectos concretos de
plans, e opinións sobre temas xerais,
temas de interese persoal coñecidos ou do seu interese.
ou educativo, e que
conteñan estruturas
sinxelas e un léxico de uso 3. Entende a idea xeral de
frecuente.
correspondencia formal en que se informa
sobre asuntos do seu interese no contexto
persoal ou educativo (p. ex. sobre un curso
de verán).

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

5. Entende información específica esencial
en páxinas web e outros materiais de
referencia ou consulta claramente
estruturados sobre temas relativos a

Contidos
Comunicación: comprensión
- Comprender palabras transparentes
coa axuda da grafía e da ilustración.
- Comprender diálogos curtos coa
axuda da imaxe.
- Comprender preguntas.

asuntos do seu interese (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler as
seccións difíciles.
Estratexias de
comprensión
Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis
adecuadas para a
comprensión da idea xeral,
os puntos máis relevantes
e información importante
do texto.

Estratexias de comprensión
-Axudarse das ilustracións e das
palabras transparentes.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer,
condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).

- Observar elementos socioculturais
nunha ilustración (roupa, taxi, xogos).

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis importantes do texto
e un repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos
sinxelos de uso común
relativos á organización
textual (introdución do
tema, cambio temático e
peche textual).

- Saudar.

- Saúdos.
- Personaxes francófonos soados.

- Presentarse, presentar a alguén.
- Contar ata 20.
- Dicir cal é a súa cor favorita.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos
- Comment o teu t’appelles?

Aplicar á comprensión do
texto os constituíntes e a
organización de estruturas
sintácticas de uso
frecuente na
comunicación escrita, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

- S’appeler: je, tu, il/elle.
- Comment ça vai?
- Qui est-ce? C’est…

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a
aspectos concretos de
temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses ou estudos, e
inferir do contexto, con
apoio visual, os
significados de palabras e
expresións que se
descoñecen.

- Palabras transparentes.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

- Os saúdos.
- O alfabeto.
- As cores.
- Os números do 0 ao 20.

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de
puntuación, así como
abreviaturas e símbolos de
uso común (p. ex. , %, ),
e os seus significados
asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Escribir, en papel ou en
soporte dixital, textos
breves, sinxelos e de

1. Completa un cuestionario sinxelo con
información
persoal básica e relativa aos seus intereses

Contidos

estrutura clara sobre

ou afeccións (p. ex.

temas habituais en
situacións cotiás ou do
propio interese, nun
rexistro neutro ou
informal, utilizando
recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis
frecuentes.

para asociarse a un club internacional de
mozos).

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos

da vida cotiá e do seu interese,
respectando as

escritos breves e de
estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

Incorporar

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi breves ou dá
instrucións
e indicacións relacionadas con actividades
e situacións

convencións e normas de cortesía e de
etiqueta máis
importantes.

3. Escribe correspondencia persoal breve
en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros países), se
intercambia información, se describen en

á produción do texto
escrito os coñecementos

termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p. ex. cancelar,
socioculturais e
confirmar ou modificar unha invitación ou
sociolingüísticos adquiridos uns plans).
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
4. Escribe correspondencia formal moi
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,

básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou privadas
ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e observa as
convencións formais e normas de cortesía
básicas deste tipo de textos.

utilizando os
expoñentes máis
frecuentes
das devanditas funcións e
os patróns discursivos de
uso máis habitual para
organizar o texto escrito de
maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en
situacións habituais e
cotiás.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os
signos de puntuación
elementais (p. ex. punto,
coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex.
uso de maiúsculas e

minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer del información.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

- Saúdos.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis frecuentes das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis habitual para
organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

- Saudar.

- Personaxes francófonos soados.

- Presentarse, presentar a alguén.
- Contar ata 20.
- Dicir cal é a súa cor favorita.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos
- Comment o teu t’appelles?

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

- S’appeler: je, tu, il/elle.
- Comment ça vai?
- Qui est-ce? C’est…

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple
e directa en situacións
habituais e cotiás.

- Palabras transparentes.
- Os saúdos.
- O alfabeto.
- As cores.
- Os números do 0 ao 20.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os signos de
puntuación elementais (p.
ex. punto, coma) e as
regras ortográficas básicas
(p. ex. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.

Competencias clave (ademais da

Contidos

competencia lingüística)
Competencia matemática

- Aprender a contar en francés (do 1 ao 20).

e competencias clave en ciencia

- Utilizar estes números nun contexto comunicativo, xogando coa noción
de cantidade, inferior ou superior.

e tecnoloxía
Competencias sociais e cívicas

-Favorecer unha implicación individual e unha dinámica de grupo.
Adestrarse para traballar en grupos pequenos e estar a gusto cos demais
realizando estas actividades (representacións en parella).
- Reutilizar os contidos da unidade nun contexto máis lúdico (xogos).

Aprender a aprender

- Perder o «medo» á lingua descoñecida: sendo consciente das
semellanzas entre francés e español e comprobar que hai maneiras fáciles
e divertidas de aprender (cancións, xogos).

UNIDADE 1
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis
importante de indicacións,
anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados
de maneira lenta e clara (p. ex. en
estacións ou aeroportos), sempre
que as condicións acústicas sexan
boas e o son non estea
distorsionado.

-Escoitar, observar ilustracións para
descubrir o vocabulario.

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

-Extraer informacións específicas
dun diálogo.
-Escoitar e comprender un cómic.
-Asociar unha ilustración a unha
frase.
-Comprender mensaxes orais.

2. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p.
ex. en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer ou
centros de estudos).

3. Comprende, nunha
conversación informal en que
participa, descricións, narracións e

opinións formuladas en termos
sinxelos sobre asuntos prácticos
da vida diaria e sobre aspectos
xerais de temas do seu interese,
cando se lle fala con claridade,
amodo e directamente, e se o
interlocutor está disposto a repetir
ou reformular o devandito.

4. Comprende, nunha
conversación formal en que
participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas sobre
asuntos persoais ou educativos,
sempre que poida pedir que se lle
repita, aclare ou elabore algo do
que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais de
programas de televisión sobre
asuntos cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e
claridade (p. ex. noticias ou
reportaxes breves), cando as
imaxes constitúen gran parte da
mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

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

-Co apoio das informacións sacadas
dunha ilustración, desenvolver o
espírito de observación e de lóxica
exercitando a atención visual e
auditiva.
-Comprender o sentido xeral e
localizar as palabras clave nun
diálogo simple.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os aspectos
socioculturais e sociolingüísticos
relativos á vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo, actividades de
lecer), condicións de vida e

-A escola en Francia: sistema
escolar, horarios e materias,
instalacións…

contorna, relacións interpersoais
(entre homes e mulleres, no centro
educativo, no ámbito público),
comportamento (xestos, expresións
faciais, uso da voz, contacto visual),
e convencións sociais (costumes,
tradicións).
Funcións comunicativas
Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes do
texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos seus
expoñentes máis frecuentes, así
como patróns discursivos de uso
común relativos á organización
textual (introdución do tema,
cambio temático e peche textual).

Funcións comunicativas

-Nomear o material escolar.
-Identificar unha persoa ou obxecto.
-Describir un obxecto.
-Falar do horario escolar (días da
semana, materias).
-Falar das súas materias favoritas.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto os
coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos de
uso frecuente na comunicación
oral, así como os seus significados
xerais asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-Os artigos definidos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Aplicar á comprensión do texto os
coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos de
uso frecuente na comunicación
oral, así como os seus significados
xerais asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer unha
suxestión).

-O material escolar.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
de uso frecuente, e recoñecer os

-Son [ɔ̃].

-Os artigos indefinidos.
-Qu’est-ce que c’est? C’est…
-Il e a…

-As cores.
-As materias.
-Os días da semana.

significados e intencións
comunicativas xerais relacionados
cos mesmos.

-Je lis, je dis: ai = [ɛ].

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: produción

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 dos
oíntes sobre o contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
moi sinxela, en que se dá,
solicita e intercambia
información sobre temas
cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese
persoal e educativo, aínda
que se produzan
interrupcións ou
vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a
reformulación para
organizar o discurso e
seleccionar expresións, e o
interlocutor teña que
solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para
desenvolverse de maneira
suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda
que haxa que interromper
o discurso para buscar
palabras ou articular

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en
xestións e transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o transporte, as
compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

Expresión
-Falar de si mesmo.

- Exercitar a memoria para repasar o
vocabulario visto.

-Buscar semellanzas, diferenzas,
anomalías a partir dunha ilustración.
-Contestar preguntas persoais.

3. Participa en conversacións informais
breves, cara a cara ou por teléfono ou
outros medios técnicos, en que establece
contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e
breve, 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.

4. Desenvólvese de maneira simple nunha
conversación formal ou entrevista (p. ex.
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

-Presentarse, falar das súas
preferencias.
Interacción
-A partir dun modelo memorizar un
diálogo por parellas e representalo
ante a clase.

expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar
de maneira simple en
intercambios claramente
estruturados, utilizando
fórmulas ou xestos simples
para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda
que poidan darse
desaxustes na adaptación
ao interlocutor.

repitan os puntos clave se o necesita.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
en forma de monólogo ou
de diálogo breves e de
estrutura moi simple e
clara, utilizando, entre
outros, procedementos
como a adaptación da
mensaxe aos recursos de
que se dispón, ou a
reformulación ou
explicación de elementos.

-Xogar cos ritmos para aprender
dunha forma lúdica e desinhibida.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral en forma de
monólogo ou de diálogo os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
actuando coa suficiente
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-A escola en Francia: sistema
escolar, horarios e materias,
instalacións…

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

- Memorizar diálogos e fórmulas
comunicativas.

Levar a cabo as funcións
principais demandadas
polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso
máis común para organizar
o texto.

-Nomear o material escolar.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

-Identificar unha persoa ou obxecto.
-Describir un obxecto.
-Falar do horario escolar (días da
semana, materias).
-Falar das súas materias favoritas.

-Os artigos definidos.

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente e de
mecanismos sinxelos de
cohesión e coherencia
(repetición léxica, elipses,
deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Os artigos indefinidos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información e opinións
breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-O material escolar.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira suficientemente
comprensible, aínda que
resulte evidente o acento
estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia
esporádicos, e os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou

-Imitar entoacións.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…
-Il e a…

-As cores.
-As materias.
-Os días da semana.

-Ler en voz alta e imitar as
entoacións, e traballar o son [ɛ].
-Son [ɔ̃].
-Je lis, je dis: ai = [ɛ].

aclaracións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión

1. Identifica, coa axuda da imaxe,
instrucións xerais de funcionamento e
manexo de aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así como
instrucións claras para a realización de
actividades e normas de seguridade
básicas (p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

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

2. Comprende correspondencia persoal
sinxela en calquera formato en que se fala
dun mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades; se narran
acontecementos pasados, e se expresan de
maneira sinxela sentimentos, desexos e
plans, e opinións sobre temas xerais,
coñecidos ou do seu interese.

3. Entende a idea xeral de correspondencia
formal en que se informa sobre asuntos do
seu interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso de verán).

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

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 (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler as
seccións difíciles.

-Ler e comprender preguntas, e
buscar información en textos curtos.
-Comprender un texto curto e
aprender a extraer información del.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión da
idea xeral, os puntos máis
relevantes e información
importante do texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer del información.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer,
condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).

-A escola en Francia: sistema
escolar, horarios e materias,
instalacións…

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis importantes do texto
e un repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos sinxelos
de uso común relativos á
organización textual
(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Nomear o material escolar.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do
texto os constituíntes e a
organización de estruturas

-Identificar unha persoa ou obxecto.
-Describir un obxecto.
-Falar do horario escolar (días da
semana, materias).
-Falar das súas materias favoritas.

-Os artigos definidos.

sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer
unha suxestión).

-Os artigos indefinidos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a
aspectos concretos de
temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses ou estudos, e
inferir do contexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
que se descoñecen.

-O material escolar.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-As cores.
-As materias.
-Os días da semana.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de
puntuación, así como
abreviaturas e símbolos de
uso común (p. ex. , %, ),
e os seus significados
asociados.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Escribir, en papel ou en
soporte dixital, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre

1. Completa un cuestionario sinxelo con
información

-Redactar unha presentación.

temas habituais en
situacións cotiás ou do
propio interese, nun
rexistro neutro ou
informal, utilizando
recursos básicos de
cohesión, as convencións

persoal básica e relativa aos seus intereses
ou afeccións (p. ex.
para asociarse a un club internacional de
mozos).

2. Escribe notas e mensaxes

-Personalizar unha páxina do seu
caderno presentándose.

ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis
frecuentes.

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos
escritos breves e de
estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

Incorporar
á produción do texto
escrito os coñecementos

(SMS, WhatsApp, Twitter),
en 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 normas de cortesía e de
etiqueta máis
importantes.

3. Escribe correspondencia persoal breve
en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros países), se
intercambia información, se describen en

termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p. ex. cancelar,
sociolingüísticos adquiridos
confirmar ou modificar unha invitación ou
relativos a relacións
uns plans).
interpersoais,
comportamento e
socioculturais e

convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

4. Escribe correspondencia formal moi
básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou privadas
ou entidades
comerciais, fundamentalmente

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os
expoñentes máis
frecuentes
das devanditas funcións e
os patróns discursivos de
uso máis habitual para
organizar o texto escrito de

para solicitar información, e observa as
convencións formais e normas de cortesía
básicas deste tipo de textos.

maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en
situacións habituais e
cotiás.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os
signos de puntuación
elementais (p. ex. punto,
coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex.
uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

Redactar unha presentación a partir
de modelos, reutilizando ao máximo
todo o adquirido nesta unidade e as
precedentes.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-A escola en Francia: sistema
escolar, horarios e materias,
instalacións…

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis frecuentes das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis habitual para
organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Nomear o material escolar.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos

-Identificar unha persoa ou obxecto.
-Describir un obxecto.
-Falar do horario escolar (días da
semana, materias).
-Falar das súas materias favoritas.

-Os artigos definidos.

suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

-Os artigos indefinidos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple
e directa en situacións
habituais e cotiás.

-O material escolar.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-As cores.
-As materias.
-Os días da semana.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os signos de
puntuación elementais (p.
ex. punto, coma) e as
regras ortográficas básicas
(p. ex. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

Contidos

Competencia matemática

- Aprender a contar en francés (do 0 ao 21).

e competencias clave en ciencia

-Razoar de forma lóxica.

e tecnoloxía

Competencias sociais e cívicas

-Sensibilizar os alumnos coa reciclaxe.
-Observar con curiosidade o comportamento

dos demais e respectar. Ser tolerantes.

-Participar nos intercambios orais e respectar a
quenda dos demais.
-Descubrir o sistema escolar francés. Falar de si
mesmo.
-Valorar a diversidade e o respecto aos demais.
Traballar de forma disciplinada e activa.
Respectar o material común e persoal.
Aprender a aprender

-Desenvolver a capacidade de observación,
dedución e de memoria.
-Utilizar estratexias de comprensión oral,
reflexionar sobre unha regra gramatical,
desenvolver o sentido da observación.
- Perder o «medo» á lingua descoñecida: sendo
consciente das semellanzas entre o francés e o
español e comprobar que hai maneiras fáciles e
divertidas de aprender (cancións, xogos).

-Utilizar estratexias de comprensión oral.
Exercitar a memoria. Recoñecer a importancia
do xogo de rol e da linguaxe non verbal na
aprendizaxe.
-Distinguir a lingua oral da escrita e valoralo
como unha vantaxe. Valorar a importancia da
interacción e a aprendizaxe.
Sensibilidade e expresión
cultural

-Representar unha escena.
-Descubrir un autor francés.
-Interesarse pola cultura francesa. Desenvolver
a súa creatividade e a súa habilidade manual.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

-Contestar preguntas persoais

Competencia dixital

-Procurar información por Internet. Escribir nun
blog.

UNIDADE 2

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión oral

1. Capta a información máis importante
de indicacións, anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. ex. en estacións
ou aeroportos), sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son non estea
distorsionado.

-Escoitar mensaxes orais e saber
recoñecer as datas.

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

2. Entende os puntos principais do que se
lle di en transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (p. ex. en hoteis, tendas,
albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).

3. Comprende, nunha conversación
informal en que participa, descricións,
narracións e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos prácticos
da vida diaria e sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando se lle fala
con claridade, amodo e directamente, e
se o interlocutor está disposto a repetir
ou reformular o devandito.

-Comprender un diálogo curto e
contestar preguntas sinxelas sobre
asuntos persoais.
-Saber recoñecer preguntas sinxelas
para poder contestalas.
-Comprensión exhaustiva de
expresións xa coñecidas.
-Identificar situacións e facer
hipóteses. Identificar os personaxes
do diálogo.
-Comprender mensaxes orais de
mozas que expresan os seus gustos.
-Comprender unha situación con
axuda de indicios non verbais.

4. Comprende, nunha conversación
formal en que participa (p. ex. nun centro
de estudos), preguntas sinxelas sobre
asuntos persoais ou educativos, sempre
que poida pedir que se lle repita, aclare
ou elabore algo do que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais de
programas de televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes
constitúen gran parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión do
sentido xeral, os puntos

-Escoitar e aprender a escoitar.
-Exercitar a facultade de
concentración e de atención visual e

principais ou a información
máis importante do texto.

auditiva.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer),
condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), comportamento
(xestos, expresións faciais,
uso da voz, contacto
visual), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).

-Os deportes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis relevantes do texto (p.
ex. unha petición de
información, un aviso ou
unha suxestión) e un
repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos de uso
común relativos á
organización textual
(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Pedir información sinxela a alguén
como o seu nome, clase…

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

-Festas francesas.
-Símbolos franceses.

-Expresar os gustos.
-Describir a alguén.
-Saber dicir a data.

-Verbos en –er: je, tu, il, elle.

Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Verbo être.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Meses.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns
sonoros, acentuais, rítmicos
e de entoación de uso
frecuente, e recoñecer os
significados e intencións
comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-O son [y].

-Formación do feminino dos
adxectivos.

-Formación do plural.

-Números do 20 ao 31.
-Deportes e tempo libre.
-Adxectivos para a descrición.

- O son [R].
- Ou = [ou].
- «E» mudo.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: produción

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 dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se articulan clara
e lentamente.

Comunicación: produción

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,

Expresión
- Adestrarse na pronuncia do
vocabulario estudado.
- Exercitar a memoria para atopar as
respostas adecuadas.

nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
moi sinxela, en que se dá,
solicita e intercambia
información sobre temas
cotiáns e asuntos coñecidos
ou de interese persoal e
educativo, aínda que se
produzan interrupcións ou
vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a
reformulación para
organizar o discurso e
seleccionar expresións, e o
interlocutor teña que
solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para
desenvolverse de maneira
suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda
que haxa que interromper
o discurso para buscar
palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar
de maneira simple en
intercambios claramente
estruturados, utilizando
fórmulas ou xestos simples
para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda
que poidan darse
desaxustes na adaptación
ao interlocutor

-Expresar gustos persoais.
2. Desenvólvese coa eficacia suficiente
en xestións e transaccións cotiás, como
son as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía básicas
(saúdo e tratamento).

3. Participa en conversacións informais
breves, cara a cara ou por teléfono ou
outros medios técnicos, en que
establece contacto social, intercambia
información e expresa opinións de
maneira sinxela e breve, 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.

-Describir o seu mellor amigo.

Interacción
-Memorizar un diálogo por parellas e
representalo ante a clase.
- Xogar e adiviñar de quen se está a
falar.
- Xogar e adiviñar unha data.
-Preguntar informacións persoais.

4. Desenvólvese de maneira simple
nunha conversación formal ou
entrevista (p. ex. 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.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
en forma de monólogo ou
de diálogo breves e de
estrutura moi simple e

- Memorizar diálogos e fórmulas
comunicativas.

clara, utilizando, entre
outros, procedementos
como a adaptación da
mensaxe aos recursos de
que se dispón, ou a
reformulación ou
explicación de elementos.
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral en forma de
monólogo ou de diálogo os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
actuando coa suficiente
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Os deportes.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas
polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso
máis común para organizar
o texto.

-Pedir información sinxela a alguén
como o seu nome, clase…

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente e de
mecanismos sinxelos de
cohesión e coherencia

-Festas francesas.
-Símbolos franceses.

-Expresar os gustos.
-Describir a alguén.
-Saber dicir a data.

-Verbos en –er: je, tu, il, elle.

(repetición léxica, elipses,
deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-Verbo être.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información e opinións
breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-Meses.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira suficientemente
comprensible, aínda que
resulte evidente o acento
estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia
esporádicos, e os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Imitar entoacións e traballar a liaison.

-Formación do feminino dos
adxectivos.
-Formación do plural.

-Números do 20 ao 31.
-Deportes e tempo libre.
-Adxectivos para a descrición.

-Traballar a expresividade.
-Ler en voz alta e imitar as entoacións.
-O son [y].
- O son [R].
-Ou= [u].
- «E» mudo.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión

1. Identifica, coa axuda da imaxe,
instrucións xerais de funcionamento e
manexo de aparellos de uso cotián (p.
ex. unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e normas de
seguridade básicas (p. ex. nun centro de
estudos).

Comunicación: comprensión

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal,
que traten de asuntos
habituais en situacións

2. Comprende correspondencia persoal
sinxela en calquera formato en que se
fala dun mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e se

-Ler e comprender a personaxes que
se presentan e falan dos seus gustos.
-Comprender un texto curto e
aprender a extraer información del.
-Recoñecer informacións xa coñecidas
polo alumno.

cotiás, de aspectos
concretos de temas de
interese persoal ou
educativo, e que conteñan
estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

expresan de maneira sinxela
sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.
3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que se
informa sobre asuntos do seu interese
no contexto persoal ou educativo (p. ex.
sobre un curso de verán).
4. Capta o sentido xeral e algúns detalles
importantes de textos xornalísticos moi
breves en calquera soporte e sobre
temas xerais ou do seu interese se os
números, os nomes, as ilustracións e os
títulos constitúen gran parte da
mensaxe.

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 (p.
ex. sobre unha cidade), sempre que
poida reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión da idea
xeral, os puntos máis
relevantes e información
importante do texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer del información.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer,
condicións de vida e

-Os deportes.

-Comprender textos curtos con axuda
das ilustracións e de palabras
transparentes.

-Festas francesas.
-Símbolos franceses.

contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis importantes do texto
e un repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos sinxelos
de uso común relativos á
organización textual
(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Pedir información sinxela a alguén
como o seu nome, clase…

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do
texto os constituíntes e a
organización de estruturas
sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Expresar os gustos.
-Describir a alguén.
-Saber dicir a data.

-Verbos en –er: je, tu, il, elle.
-Verbo être.
-Formación do feminino dos
adxectivos.
-Formación do plural.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a
aspectos concretos de
temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses ou estudos, e
inferir do contexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións

-Meses.
-Números do 20 ao 31.
-Deportes e tempo libre.
-Adxectivos para a descrición.

que se descoñecen.
Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de
puntuación, así como
abreviaturas e símbolos de
uso común (p. ex. , %, ),
e os seus significados
asociados.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Escribir, en papel ou en
soporte dixital, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre

1. Completa un cuestionario sinxelo con
información

Comunicación

temas habituais en
situacións cotiás ou do
propio interese, nun
rexistro neutro ou
informal, utilizando
recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis
frecuentes.
Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas
para elaborar textos
escritos breves e de
estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.
Incorporar
á produción do texto
escrito os coñecementos

persoal básica e relativa aos seus
intereses ou afeccións (p. ex.
para asociarse a un club internacional de
mozos).

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en 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 normas de cortesía e de
etiqueta máis
importantes.

3. Escribe correspondencia persoal breve
en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros países),

-Redactar unha presentación coa
descrición do seu mellor amigo/a.

socioculturais e
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relacións interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta
máis importantes nos
contextos respectivos.
Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os
expoñentes máis
frecuentes
das devanditas funcións e
os patróns discursivos de
uso máis habitual para
organizar o texto escrito
de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas
de uso frecuente, e
empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses,
deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico
escrito suficiente para
comunicar información

se intercambia información, se describen
en
termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p. ex.
cancelar, confirmar ou modificar unha
invitación ou uns plans).

4. Escribe correspondencia formal moi
básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou
privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e observa as
convencións formais e normas de cortesía
básicas deste tipo de textos.

breve,
simple e directa en
situacións habituais e
cotiás.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os
signos de puntuación
elementais (p. ex. punto,
coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex.
uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción
de textos moi breves en
soporte dixital.

Estratexias de
comprensión
Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas
para elaborar textos
escritos breves e de
estrutura simple, p. ex.
copiando formatos,
fórmulas e modelos
convencionais propios de
cada tipo de texto.

Estratexias de comprensión
Redactar unha presentación a partir
de modelos, reutilizando ao máximo
todo o adquirido nesta unidade e as
precedentes.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relacións interpersoais,
comportamento e

-Os deportes.
-Festas francesas.
-Símbolos franceses.

convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta
máis importantes nos
contextos respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis frecuentes das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis habitual para
organizar o texto escrito
de maneira sinxela.

-Pedir información sinxela a alguén
como o seu nome, clase…

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica, elipses,
deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

- Expresar os gustos.
-Describir a alguén.
-Saber dicir a data.

-Verbos en –er: je, tu, il, elle.

-Verbo être.

-Formación do feminino dos
adxectivos.

-Formación do plural.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple
e directa en situacións
habituais e cotiás.

-Meses.
-Números do 20 ao 31.
-Deportes e tempo libre.
-Adxectivos para a descrición.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os signos de
puntuación elementais (p.
ex. punto, coma) e as
regras ortográficas básicas
(p. ex. uso de maiúsculas
e minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción
de textos moi breves en
soporte dixital.

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

Contidos

Competencia matemática

- Aprender a contar en francés (do 21 ao 31).

e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

Competencias sociais e cívicas

- Ensinarlles aos alumnos a tolerar, expresar e
comprender puntos de vista diferentes aos
seus.
-Ser capaz de traballar en grupo. Valorar a
diversidade e o respecto aos demais. Traballar
de forma disciplinada e activa. Respectar o
material común e persoal.
-Respectar a quenda de palabra.
- Facerlle ver ao alumno a importancia de
respectar as regras do xogo.
-Desenvolver o coñecemento dos valores
democráticos e a reflexión crítica das nocións
de xustiza, igualdade, cidadanía e dos dereitos
civís.
-Dar gran valor á amizade.

Aprender a aprender

- Perder o «medo» á lingua descoñecida: sendo
consciente das semellanzas entre o francés e o
español e comprobar que hai maneiras fáciles e

divertidas de aprender (cancións, xogos).
-Utilizar estratexias de comprensión oral.
Exercitar a memoria. Recoñecer a importancia
do xogo de rol e da linguaxe non verbal na
aprendizaxe.
-Distinguir a lingua oral da escrita e valoralo
como unha vantaxe. Valorar a importancia da
interacción e a aprendizaxe.
-Desenvolver estratexias para asociar
elementos. Traballar a memoria. Dar
importancia ao xogo na aprendizaxe.
Sensibilización e expresión
cultural

-Mostrar interese por Francia, así como polos
seus símbolos.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

-Contestar preguntas persoais.

UNIDADE 3
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: comprensión oral

1. Capta a información máis
importante de indicacións, anuncios,
mensaxes e comunicados breves e
articulados de maneira lenta e clara
(p. ex. en estacións ou aeroportos),
sempre que as condicións acústicas
sexan boas e o son non estea
distorsionado.

Comunicación

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

2. Entende os puntos principais do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (p. ex.
en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer ou
centros de estudos).

-Observar ilustracións, escoitar e
relacionar.

-Identificar situacións e comprender
vocabulario.
-Comprender o sentido xeral de
diálogos curtos e contestar
preguntas sinxelas.

-Comprensión exhaustiva de
3. Comprende, nunha conversación
expresións xa coñecidas.
informal en que participa,
descricións, narracións e opinións
formuladas en termos sinxelos sobre
asuntos prácticos da vida diaria e
sobre aspectos xerais de temas do
seu interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e directamente, e
se o interlocutor está disposto a
repetir ou reformular o devandito.
4. Comprende, nunha conversación
formal en que participa (p. ex. nun
centro de estudos), preguntas
sinxelas sobre asuntos persoais ou
educativos, sempre que poida pedir
que se lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais de
programas de televisión sobre
asuntos cotiáns ou do seu interese
articulados con lentitude e claridade
(p. ex. noticias ou reportaxes
breves), cando as imaxes constitúen
gran parte da mensaxe.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

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

-Escoitar e aprender a escoitar.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os aspectos
socioculturais e sociolingüísticos
relativos á vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo, actividades
de lecer), condicións de vida e
contorna, relacións interpersoais
(entre homes e mulleres, no
centro educativo, no ámbito
público), comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual), e convencións
sociais (costumes, tradicións).

-Xestos ecolóxicos no día a día.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou funcións
comunicativas máis relevantes do
texto (p. ex. unha petición de
información, un aviso ou unha
suxestión) e un repertorio dos
seus expoñentes máis frecuentes,
así como patróns discursivos de
uso común relativos á
organización textual (introdución
do tema, cambio temático e
peche textual).

-Facer valoracións.

Patróns sintácticos e discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do texto os
coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais asociados
(p. ex. estrutura interrogativa

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles.

-Exercitar a facultade de
concentración e de atención visual e
auditiva.

-Xeografía de Francia.

-Describir acción.

-Falar de ecoloxía.

-Oracións negativas.
-A elisión.

para facer unha suxestión).

-On=nous.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Aplicar á comprensión do texto os
coñecementos sobre os
constituíntes e a organización de
patróns sintácticos e discursivos
de uso frecuente na
comunicación oral, así como os
seus significados xerais asociados
(p. ex. estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

-Verbos de acción.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
de uso frecuente, e recoñecer os
significados e intencións
comunicativas xerais relacionados
cos mesmos.

-O son [Ʒ].

-Reciclaxe e ecoloxía.

-Os números do 40 ao 100.

- O son [ã].

-Au, eau= [o].

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: produción

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 dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se articulan clara
e lentamente.

Comunicación: produción

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente
en xestións e transaccións cotiás, como
son as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía básicas
(saúdo e tratamento).

- Exercitar a memoria para atopar as
respostas adecuadas.

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
moi sinxela, en que se dá,
solicita e intercambia
información sobre temas
cotiáns e asuntos coñecidos
ou de interese persoal e
educativo, aínda que se

Expresión
- Adestrarse na pronuncia do
vocabulario estudado.
-Familiarizarse coa utilización do nous
e vous.

-Describir unha escena.

-Presentación da tarefa final.

produzan interrupcións ou
vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a
reformulación para
organizar o discurso e
seleccionar expresións, e o
interlocutor teña que
solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para
desenvolverse de maneira
suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda
que haxa que interromper
o discurso para buscar
palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar
de maneira simple en
intercambios claramente
estruturados, e utilizar
fórmulas ou xestos simples
para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda
que poidan darse
desaxustes na adaptación
ao interlocutor.

Interacción
3. Participa en conversacións informais
breves, cara a cara ou por teléfono ou
outros medios técnicos, en que
establece contacto social, intercambia
información e expresa opinións de
maneira sinxela e breve, 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.

-Preguntar información aos seus
compañeiros sobre a súa vida no
colexio.

4. Desenvólvese de maneira simple
nunha conversación formal ou
entrevista (p. ex. 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.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
en forma de monólogo ou
de diálogo breves e de
estrutura moi simple e
clara, utilizando, entre
outros, procedementos

-Crear frases a partir dun modelo
sintáctico.
- Memorizar diálogos e fórmulas
comunicativas.

como a adaptación da
mensaxe aos recursos de
que se dispón, ou a
reformulación ou
explicación de elementos.
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral en forma de
monólogo ou de diálogo os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
actuando coa suficiente
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Xestos ecolóxicos no día a día.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas
polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso
máis común para organizar
o texto.

-Facer valoracións.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente e de
mecanismos sinxelos de
cohesión e coherencia
(repetición léxica, elipses,
deíxe persoal, espacial e

-Xeografía de Francia.

-Describir accións.

-Falar de ecoloxía.

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles.

-Oracións negativas.
-A elisión.

temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-On=nous

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información e opinións
breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-Verbos de acción.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira suficientemente
comprensible, aínda que
resulte evidente o acento
estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia
esporádicos, e os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

Traballar a pronuncia e a entoación.

-Reciclaxe e ecoloxía.

-Os números do 40 ao 100.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión

1. Identifica, coa axuda da imaxe,
instrucións xerais de funcionamento e
manexo de aparellos de uso cotián (p.
ex. unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e normas de
seguridade básicas (p. ex. nun centro de
estudos).

Comunicación: comprensión

Identificar a idea xeral, os
puntos máis relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal,
que traten de asuntos
habituais en situacións
cotiás, de aspectos
concretos de temas de

2. Comprende correspondencia persoal
sinxela en calquera formato en que se
fala dun mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e se
expresan de maneira sinxela

-Ler e comprender un test sobre o
tema da ecoloxía.
-Ser capaz de extraer información a
partir dun mapa de Francia.
-Ler información nunha páxina web
sobre un campamento de verán.
- Ler información dun blog.

interese persoal ou
educativo, e que conteñan
estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que se
informa sobre asuntos do seu interese
no contexto persoal ou educativo (p. ex.
sobre un curso de verán).

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

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 (p.
ex. sobre unha cidade), sempre que
poida reler as seccións difíciles.
Etratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión da idea
xeral, os puntos máis
relevantes e información
importante do texto.

-Comprender un mapa e aprender a
extraer información.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer,

-Xestos ecolóxicos no día a día.

-Comprender textos curtos con axuda
das ilustracións e de palabras
transparentes.

-Xeografía de Francia.

condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis importantes do texto
e un repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos sinxelos
de uso común relativos á
organización textual
(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Facer valoracións.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do
texto os constituíntes e a
organización de estruturas
sintácticas de uso frecuente
na comunicación escrita, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa para
facer unha suxestión).

-Describir acción.

-Falar de ecoloxía.

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles.
-Oracións negativas.
-A elisión.
-On=nous.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a
aspectos concretos de
temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses ou estudos, e
inferir do contexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións

-Verbos de acción.

-Reciclaxe e ecoloxía.

-Os números do 40 ao 100.

que se descoñecen.
Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de
puntuación, así como
abreviaturas e símbolos de
uso común (p. ex. , %, ),
e os seus significados
asociados.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Escribir, en papel ou en
soporte dixital, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre

1. Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p. ex. para
asociarse a un club internacional de
mozos).

-Redactar unha presentación a partir
de modelos, reutilizando ao máximo
todo o adquirido nesta unidade e as
precedentes.

temas habituais en
situacións cotiás ou do
propio interese, nun
rexistro neutro ou informal,
utilizando recursos básicos
de cohesión, as
convencións ortográficas
básicas e os signos de
puntuación máis
frecuentes.

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en 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 normas de cortesía e de
etiqueta máis importantes.

3. Escribe correspondencia persoal
breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros países),
se intercambia información, se
describen en

-Preparar un concurso relacionado coa
ecoloxía.

Incorporar
á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e
suxestións (p. ex. cancelar, confirmar ou
modificar unha invitación ou uns plans).

4. Escribe correspondencia formal moi
básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou
privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os
expoñentes máis
frecuentes
das devanditas funcións e
os patróns discursivos de
uso máis habitual para
organizar o texto escrito de
maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipses, deíxe persoal,
espacial e temporal,
xustaposición, e conectores
e marcadores discursivos
moi frecuentes).

observa as convencións formais e
normas de cortesía básicas deste tipo de
textos.

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en
situacións habituais e
cotiás.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para que
a mensaxe principal quede
clara, os
signos de puntuación
elementais (p. ex. punto,
coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex.
uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

-Redactar unha lista coas accións
necesarias para preparar unha
presentación reutilizando ao máximo
todo o adquirido nesta unidade e as
precedentes.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos

-Xestos ecolóxicos no día a día.
-Xeografía de Francia.

relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis frecuentes das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis habitual para
organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Facer valoracións.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes).

-Describir accións.
-Falar de ecoloxía.

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles.

-Oracións negativas.

-A elisión.

-On=nous.
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple e
directa en situacións
habituais e cotiás.

-Verbos de acción.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

-Reciclaxe e ecoloxía.

-Os números do 40 ao 100.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para que
a mensaxe principal quede
clara, os signos de
puntuación elementais (p.
ex. punto, coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex.
uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

Contidos

Competencia matemática

- Aprender a contar en francés (do 40 ao 100).

e competencias clave en ciencia

- Reutilizar números de forma lúdica utilizando
a lóxica.

e tecnoloxía

Competencias sociais e cívicas

- Respectar o medio ambiente e valorar os
xestos ecolóxicos na casa e no colexio.
- Repartir as tarefas. Proporlle ideas ao grupo.
Respectar o traballo dos demais. Aceptar as
críticas. Compartir o mérito e a
responsabilidade.
- Respectar a quenda de palabra.
- Falar das relacións entre amigos.

Aprender a aprender

- Manexar o libro, saber observar. Utilizar o
xogo como modo de aprendizaxe. Recoñecer a
importancia da linguaxe non verbal.

Desenvolver a capacidade de facerse entender
por medio da mímica.
-Utilizar estratexias de comprensión oral.
Desenvolver a capacidade de dedución, saber
observar e localizar elementos fundamentais.
-Diferenciar a gramática da lingua oral da da
lingua, comparala coa estrutura gramatical na
súa lingua.
-Desenvolver estratexias para asociar
elementos. Traballar a memoria. Dar
importancia ao xogo na aprendizaxe.
- Traballar a capacidade de observación. Coidar
a pronuncia e a entoación.
- Autoavaliarse e desenvolver o sentido da
observación.
- Aceptar a avaliación dos demais e as críticas.
Sensibilidade e expresión
cultural

-Mostrar interese por Francia e adquirir
coñecementos xeográficos.
-Utilizar a lingua con fins poéticos.
-Observar e comentar unha ilustración.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

-Colaborar nun proxecto común. Expresar a súa
opinión sobre o comportamento persoal na
clase.

Competencia dixital

-Preparar un soporte de presentación para a
tarefa final.

UNIDADE 4
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión oral

1. Capta a información máis importante
de indicacións, anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. ex. en estacións
ou aeroportos), sempre que as
condicións acústicas sexan boas e o son
non estea distorsionado.

-Observar ilustracións, escoitar e
relacionar.

Identificar o sentido xeral,
os puntos principais e a
información máis
importante en textos orais
breves e ben estruturados,
transmitidos de viva voz ou
por medios técnicos e
articulados a velocidade

2. Entende os puntos principais do que
se lle di en transaccións e xestións cotiás
e estruturadas (p. ex. en hoteis, tendas,

-Comprender e identificar consellos
asociándoos a unha ilustración.
-Comprender o sentido xeral de
diálogos curtos e contestar preguntas

lenta, nun rexistro formal,
informal ou neutro, e que
versen sobre asuntos
habituais en situacións
cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais
ou do propio campo de
interese nos ámbitos
persoal, público, e
educativo, sempre que as
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe e
se poida volver escoitar o
devandito.

albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros de estudos).
3. Comprende, nunha conversación
informal en que participa, descricións,
narracións e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos prácticos
da vida diaria e sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando se lle fala
con claridade, amodo e directamente, e
se o interlocutor está disposto a repetir
ou reformular o devandito.

sinxelas.
-Comprensión do sentido xeral dunha
mensaxe, localizar palabras clave.
- Comprender mensaxes publicitarias.
-Comprender ordes.

-Comprender unha mensaxe
radiofónica.

4. Comprende, nunha conversación
formal en que participa (p. ex. nun centro
de estudos), preguntas sinxelas sobre
asuntos persoais ou educativos, sempre
que poida pedir que se lle repita, aclare
ou elabore algo do que se lle dixo.

5. Identifica as ideas principais de
programas de televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese articulados
con lentitude e claridade (p. ex. noticias
ou reportaxes breves), cando as imaxes
constitúen gran parte da mensaxe.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

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

-Adestrarse na comprensión oral.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer),
condicións de vida e

-Os medios de comunicación e a
publicidade.

-Exercitar a facultade de
concentración e de atención visual e
auditiva.
-Comprender o sentido xeral de frases
gravadas para contestar preguntas.

-A orixe dos apelidos máis usuais e
insólitos en Francia.

contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), comportamento
(xestos, expresións faciais,
uso da voz, contacto
visual), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).
Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis relevantes do texto
(p. ex. unha petición de
información, un aviso ou
unha suxestión) e un
repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos de uso
común relativos á
organización textual
(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Situarse no espazo.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

-Preguntar e dicir a idade.
-Falar da familia.
-Dar ordes ou consellos.
-Expresar a posesión.

-As preposicións de lugar.

-Os determinantes posesivos.

-O verbo avoir.

-O imperativo afirmativo.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a

-As partes do corpo.

organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

-A familia.

-Os medios de comunicación.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns
sonoros, acentuais,
rítmicos e de entoación de
uso frecuente, e recoñecer
os significados e intencións
comunicativas xerais
relacionados cos mesmos.

-Identificar a entoación do
imperativo.
-A liaison.
-O son [Ø].

-O son [z].

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: produción

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 dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se articulan clara
e lentamente.

Comunicación: produción

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
moi sinxela, en que se dá,
solicita e intercambia
información sobre temas
cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese
persoal e educativo, aínda
que se produzan
interrupcións ou
vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a
reformulación para

Expresión
-Falar da familia.
-Presentación da tarefa final.
-Reutilizar o léxico das partes do
corpo e as preposicións.
Interacción

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en
xestións e transaccións cotiás, como son
as viaxes, o aloxamento, o transporte, as -Preparar un diálogo por parellas.
compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

3. Participa en conversacións informais
breves, cara a cara ou por teléfono ou
outros medios técnicos, en que establece
contacto social, intercambia información
e expresa opinións de maneira sinxela e

organizar o discurso e
seleccionar expresións, e o
interlocutor teña que
solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.

breve, 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.

Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para
desenvolverse de maneira
suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda
que haxa que interromper
o discurso para buscar
palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar
de maneira simple en
intercambios claramente
estruturados, utilizando
fórmulas ou xestos simples
para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda
que poidan darse
desaxustes na adaptación
ao interlocutor.

4. Desenvólvese de maneira simple
nunha conversación formal ou entrevista
(p. ex. 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.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
en forma de monólogo ou
de diálogo breves e de
estrutura moi simple e
clara, utilizando, entre
outros, procedementos
como a adaptación da
mensaxe aos recursos de
que se dispón, ou a
reformulación ou
explicación de elementos.

-Crear frases a partir dun modelo
sintáctico.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do

-Os medios de comunicación e a

texto oral en forma de
monólogo ou de diálogo os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
actuando coa suficiente
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

publicidade.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas
polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso
máis común para organizar
o texto.

-Situarse no espazo.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente e de
mecanismos sinxelos de
cohesión e coherencia
(repetición léxica, elipses,
deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-A orixe dos apelidos máis usuais e
insólitos en Francia.

-Preguntar e dicir a idade.
-Falar da familia.
-Dar ordes ou consellos.
-Expresar a posesión.

-As preposicións de lugar.

-Os determinantes posesivos.

-O verbo avoir.

-O imperativo afirmativo.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar

-As partes do corpo.

información e opinións
breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-A familia.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira suficientemente
comprensible, aínda que
resulte evidente o acento
estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia
esporádicos, e os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Adestrar a lectura expresiva.
-Imitar a entoación.
-A liaison.
-O son [Ø].

-O son[z].

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión

1. Identifica, con axuda da imaxe,
instrucións xerais de funcionamento e
manexo de aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así como
instrucións claras para a realización de
actividades e normas de seguridade
básicas (p. ex. nun centro de estudos).

Comunicación: comprensión

2. Comprende correspondencia persoal
sinxela en calquera formato en que se
fala dun mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades; se narran
acontecementos pasados, e se expresan
de maneira sinxela sentimentos, desexos
e plans, e opinións sobre temas xerais,
coñecidos ou do seu interese.

- Ler información dun blog.

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

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que se
informa sobre asuntos do seu interese no
contexto persoal ou educativo (p. ex.

-Ler e comprender unha árbore
xenealóxica.
-Comprender un texto sobre a orixe
dos apelidos.
-Ser capaz de extraer información a
partir dun sobre artístico.

sobre un curso de verán).

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

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 (p. ex.
sobre unha cidade), sempre que poida
reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión da
idea xeral, os puntos máis
relevantes e información
importante do texto.

-Comprender un texto curto e
aprender a extraer información.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer,
condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).

-Os medios de comunicación e a
publicidade.

-Comprender textos curtos coa axuda
das ilustracións e de palabras
transparentes.

-A orixe dos apelidos máis usuais e
insólitos en Francia.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis importantes do texto
e un repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos sinxelos
de uso común relativos á
organización textual
(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Situarse no espazo.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do
texto os constituíntes e a
organización de estruturas
sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais
asociados (p. ex. estrutura
interrogativa para facer
unha suxestión).

-Preguntar e dicir a idade.
-Falar da familia.

-Dar ordes ou consellos.
-Expresar a posesión.

-As preposicións de lugar.
-Os determinantes posesivos.
-O verbo avoir.

-O imperativo afirmativo.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a
aspectos concretos de
temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses ou estudos, e
inferir do contexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
que se descoñecen.

-As partes do corpo.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de

-A familia.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

puntuación, así como
abreviaturas e símbolos de
uso común (p. ex. , %, ),
e os seus significados
asociados.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Escribir, en papel ou en
soporte dixital, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre

1. Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal básica e relativa aos
seus intereses ou afeccións (p. ex. para
asociarse a un club internacional de
mozos).

Comunicación

temas habituais en
situacións cotiás ou do
propio interese, nun
rexistro neutro ou
informal,

-Preparar un anuncio publicitario.
2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),

utilizando recursos básicos
de cohesión, as
convencións ortográficas
básicas e os signos de
puntuación máis
frecuentes.

en que fai comentarios moi breves ou dá
instrucións

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos

convencións e normas de cortesía e de
etiqueta máis

escritos breves e de
estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

Incorporar
á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e

-Redactar unha presentación a partir
de modelos, reutilizando ao máximo
todo o adquirido nesta unidade e as
precedentes.

e indicacións relacionadas con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese,
respectando as

importantes.

3. Escribe correspondencia persoal breve
en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros países),
se intercambia información, se describen
en
termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e

sociolingüísticos adquiridos suxestións (p. ex. cancelar, confirmar ou
relativos a relacións
modificar unha
interpersoais,
invitación ou uns plans).
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os
expoñentes máis
frecuentes
das devanditas funcións e
os patróns discursivos de
uso máis habitual para
organizar o texto escrito de
maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple
e directa en situacións

4. Escribe correspondencia formal moi
básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou
privadas ou entidades
comerciais, fundamentalmente
para solicitar información, e
observa as convencións formais e normas
de
cortesía básicas deste tipo de textos.

habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os
signos de puntuación
elementais (p. ex. punto,
coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex.
uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.

Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

-Desenvolver o sentido da
observación e a capacidade de
dedución.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Os medios de comunicación e a
publicidade.
-A orixe dos apelidos máis usuais e
insólitos en Francia.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis frecuentes das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis habitual para
organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Situarse no espazo.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

-Preguntar e dicir a idade.

-Falar da familia.
-Dar ordes ou consellos.
-Expresar a posesión.

-As preposicións de lugar.

-Os determinantes posesivos
-O verbo avoir.

-O imperativo afirmativo.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple
e directa en situacións
habituais e cotiás.

-As partes do corpo.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os signos de

-A familia.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

puntuación elementais (p.
ex. punto, coma) e as
regras ortográficas básicas
(p. ex. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

Contidos

Competencia matemática

- Aplicar un razoamento lóxico. Contar.

e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para
filmar.

Competencias sociais e cívicas

- Interesarse polo benestar persoal.
-Respectar as regras dun xogo na clase.
- Valorar a diversidade e respectar as
diferenzas. Falar de alguén a quen queres.
-Respectar a quenda á hora de falar.
-Repartir as tarefas. Proporlle ideas ao grupo.
Respectar o traballo dos demais. Aceptar as
críticas. Compartir o mérito e a
responsabilidade.

Aprender a aprender

-Saber observar, desenvolver estratexias para
asociar elementos. Recoñecer a importancia do
xogo e da linguaxe non verbal na aprendizaxe.
-Desenvolver a observación, analizar unha
estrutura gramatical.
-Desenvolver estratexias para asociar
elementos e utilizalas de forma crítica e
sistemática.
- Autoavaliarse e desenvolver o sentido da
observación.

- Aceptar a avaliación dos demais e saber
defender unha opinión.
Sensibilidade e expresión
cultural

-Coñecemento elemental de elementos
históricos.
-Desenvolver a capacidade de facerse
comprender por xestos.
-Saber comentar unha ilustración.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

-Capacidade para traballar en solitario.

Competencia dixital

-Saber buscar información en Internet e utilizala
de forma crítica e sistemática.

-Colaborar nun proxecto común. Expresar a súa
opinión sobre o comportamento persoal na
clase.

UNIDADE 5
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión oral

1. Capta a información máis importante
de indicacións, anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. ex. en estacións
ou aeroportos), sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son non estea
distorsionado.

Comunicación

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

-Observar ilustracións, e escoitar para
asimilar e memorizar.
-Comprender e identificar o
vocabulario da roupa a través dunha
canción.

2. Entende os puntos principais do que se
lle di en transaccións e xestións cotiás e
-Comprender mensaxes orais co fin de
estruturadas (p. ex. en hoteis, tendas,
albergues, restaurantes, espazos de lecer recoñecer os interlocutores.
ou centros de estudos).
-Comprensión do sentido xeral dun
diálogo, localizar palabras clave e
3. Comprende, nunha conversación
expresións para realizar compras.
informal en que participa, descricións,
narracións e opinións formuladas en
termos sinxelos sobre asuntos prácticos
da vida diaria e sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando se lle fala
con claridade, amodo e directamente, e
se o interlocutor está disposto a repetir
ou reformular o devandito.

- Escoitar unha situación e contestar
preguntas de comprensión.

4. Comprende, nunha conversación
formal en que participa (p. ex. nun centro
de estudos), preguntas sinxelas sobre
asuntos persoais ou educativos, sempre
que poida pedir que se lle repita, aclare
ou elabore algo do que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais de
programas de televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes
constitúen gran parte da mensaxe.

Estratexias de
comprensión
Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis
adecuadas para a
comprensión do sentido
xeral, os puntos principais

Estratexias de comprensión
-Adestrarse na comprensión oral.
-Exercitar a facultade de
concentración e de atención visual e
auditiva.

ou a información máis
importante do texto.

-Localizar expresións útiles.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer),
condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), comportamento
(xestos, expresións faciais,
uso da voz, contacto
visual), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).

-Os diferentes estilos á hora de vestir.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis relevantes do texto
(p. ex. unha petición de
información, un aviso ou
unha suxestión) e un
repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos de uso
común relativos á
organización textual
(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Facer compras e comentarios sobre a
roupa.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do

-Paralelismo entre L1 e L2: expresión
da causa e da hora.

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía…

-Preguntar e expresar a causa.

-Preguntar e dicir a hora.

-Falar das tarefas cotiás.

-Os determinantes demostrativos.

texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

-O verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-O verbo faire.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

-A roupa.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns
sonoros, acentuais,
rítmicos e de entoación de
uso frecuente, e recoñecer
os significados e
intencións comunicativas
xerais relacionados cos
mesmos.

-O son [v].

-A hora.
-As fórmulas de cortesía (tu ou vous,
je voudrais).

-O son [oeʀ].
-Je lis, je dis: oi = [wa].

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: produción

1. Fai presentacións breves e ensaiadas,

Comunicación: produción

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
moi sinxela, en que se dá,
solicita e intercambia
información sobre temas
cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese
persoal e educativo, aínda
que se produzan
interrupcións ou
vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a
reformulación para
organizar o discurso e
seleccionar expresións, e o
interlocutor teña que
solicitar que se lle repita ou
reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para
desenvolverse de maneira
suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda
que haxa que interromper
o discurso para buscar
palabras ou articular
expresións e para reparar a
comunicación. Interactuar
de maneira simple en
intercambios claramente
estruturados, utilizando
fórmulas ou xestos simples
para tomar ou manter a
quenda de palabra, aínda
que poidan darse
desaxustes na adaptación

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 dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se articulan
clara e lentamente.

Expresión
- Falar da roupa e os seus gustos.
-Reutilizar estruturas para explicar que
se fixo antes dunha festa.
-Presentación da tarefa final.

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente
en xestións e transaccións cotiás, como
son as viaxes, o aloxamento, o
transporte, as compras e o lecer,
seguindo normas de cortesía básicas
(saúdo e tratamento).

-Reutilizar o léxico da roupa, as compras
e a hora.
Interacción
-Dar unha opinión sobre a roupa.

-Memorizar un diálogo. De compras.
3. Participa en conversacións informais
breves, cara a cara ou por teléfono ou
outros medios técnicos, en que
establece contacto social, intercambia
información e expresa opinións de
maneira sinxela e breve, 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.

4. Desenvólvese de maneira simple
nunha conversación formal ou
entrevista (p. ex. 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.

-Xogar e reutilizar vocabulario e
estruturas co fin de formular preguntas
para atopar de que personaxe se trata.

ao interlocutor.

Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
en forma de monólogo ou
de diálogo breves e de
estrutura moi simple e
clara, utilizando, entre
outros, procedementos
como a adaptación da
mensaxe aos recursos de
que se dispón, ou a
reformulación ou
explicación de elementos.

-Crear frases a partir dun modelo
sintáctico.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral en forma de
monólogo ou de diálogo os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
actuando coa suficiente
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Os diferentes estilos á hora de vestir.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas
polo propósito
comunicativo, utilizando os
expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso

-Facer compras e comentarios sobre a
roupa.

-Cantar unha canción para memorizar e
asimilar o vocabulario.

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía…

-Preguntar e expresar a causa.
-Preguntar e dicir a hora
-Falar das tarefas cotiás.

máis común para organizar
o texto.
Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos
-Os determinantes demostrativos.

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente e de
mecanismos sinxelos de
cohesión e coherencia
(repetición léxica, elipses,
deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso moi
frecuente).

-O verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…
-O verbo faire.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información e opinións
breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-A roupa.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira suficientemente
comprensible, aínda que
resulte evidente o acento
estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia
esporádicos, e os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-Adestrarse na pronuncia do [v] e imitar
as entoacións dos textos memorizados.

-A hora.
-As fórmulas de cortesía (tu ou vous, je
voudrais).

-Adestrarse na pronuncia do [oeʀ] e
imitar as entoacións dos textos
memorizados.
-Ler en voz alta, marcar ben as pausas
da puntuación e as entoacións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión

1. Identifica, con axuda da imaxe,
instrucións xerais de funcionamento e

Comunicación: comprensión

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

manexo de aparellos de uso cotián (p.
ex. unha máquina expendedora), así
como instrucións claras para a
realización de actividades e normas de
seguridade básicas (p. ex. nun centro
de estudos).

2. Comprende correspondencia persoal
sinxela en calquera formato en que se
fala dun mesmo; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos pasados, e se
expresan de maneira sinxela
sentimentos, desexos e plans, e
opinións sobre temas xerais, coñecidos
ou do seu interese.

-Ler e comprender mensaxes escritas, e
identificar o seu autor.
-Comprender preguntas co fin de
contestalas.
-Comprender de forma global un texto
(diario de viaxes) e saber buscar
información específica.
-Ler información dun blog.

3. Entende a idea xeral de
correspondencia formal en que se
informa sobre asuntos do seu interese
no contexto persoal ou educativo (p.
ex. sobre un curso de verán).

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

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 (p.
ex. sobre unha cidade), sempre que
poida reler as seccións difíciles.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas
para a comprensión da

-Comprender un texto curto e aprender
a extraer información.

idea xeral, os puntos máis
relevantes e información
importante do texto.

- Comprender de forma global un texto
(diario de viaxes) e saber buscar
información específica.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer,
condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).

-Os diferentes estilos á hora de vestir.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis importantes do texto
e un repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos sinxelos
de uso común relativos á
organización textual
(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).

-Facer compras e comentarios sobre a
roupa.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do
texto os constituíntes e a
organización de estruturas
sintácticas de uso
frecuente na comunicación
escrita, así como os seus
significados xerais
asociados (p. ex. estrutura

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía…

-Preguntar e expresar a causa.
-Preguntar e dicir a hora.
-Falar das tarefas cotiás.

-Os determinantes demostrativos.

-O verbo mettre.
-Pourquoi… parce que…
-O verbo faire.

interrogativa para facer
unha suxestión).
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a
aspectos concretos de
temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses ou estudos, e
inferir do contexto, con
apoio visual, os significados
de palabras e expresións
que se descoñecen.

-A roupa.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

-A hora.
-As fórmulas de cortesía tu ou vous, je
voudrais).

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e puntos
suspensivos.

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de
puntuación, así como
abreviaturas e símbolos de
uso común (p. ex. , %, ),
e os seus significados
asociados.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Escribir, en papel ou en
soporte dixital, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre

1. Completa un cuestionario sinxelo con Comunicación
información
-Redactar un texto de opinión a partir
persoal básica e relativa aos seus
de modelos, reutilizando ao máximo
intereses ou afeccións (p. ex.
todo o adquirido nesta unidade e as
precedentes.
para asociarse a un club internacional
de mozos).
-Preparar unha presentación da súa
cidade.

temas habituais en
situacións cotiás ou do
propio interese, nun
rexistro neutro ou
informal,
utilizando recursos básicos
de cohesión, as
convencións ortográficas
básicas e os signos de
puntuación máis

2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi breves ou
dá instrucións

Contidos

frecuentes.

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos
escritos breves e de
estrutura simple, p. ex.
copiando formatos,
fórmulas e modelos
convencionais propios de
cada tipo de texto.

Incorporar
á produción do texto
escrito os coñecementos
socioculturais e

e indicacións relacionadas con
actividades e situacións da vida cotiá e
do seu interese, respectando as
convencións e normas de cortesía e de
etiqueta máis importantes.

3. Escribe correspondencia persoal
breve en que se
establece e mantén o contacto
social (p. ex. con amigos noutros
países), se intercambia información, se
describen en
termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias
persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e

suxestións (p. ex. cancelar, confirmar ou
sociolingüísticos adquiridos
modificar unha invitación ou uns plans).
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
4. Escribe correspondencia formal moi
convencións sociais,
básica e breve,
respectando as normas de
dirixida a institucións públicas ou
cortesía e de etiqueta máis privadas ou entidades
importantes nos contextos
comerciais, fundamentalmente
respectivos.
para solicitar información, e observa as
convencións formais e normas de
Levar a cabo as funcións
cortesía básicas deste tipo de textos.
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os
expoñentes máis
frecuentes
das devanditas funcións e
os patróns discursivos de
uso máis habitual para
organizar o texto escrito de
maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado

de estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipses, deíxe persoal,
espacial e temporal,
xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en
situacións habituais e
cotiás.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os
signos de puntuación
elementais (p. ex. punto,
coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex.
uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.
Estratexias de comprensión

Estratexias de comprensión

Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos

-Desenvolver o sentido da observación
e a capacidade de dedución.

breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Os diferentes estilos á hora de vestir.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis frecuentes das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis habitual para
organizar o texto escrito de
maneira sinxela.

-Ir de compras e facer comentarios
sobre a roupa.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía…

-Preguntar e expresar a causa.
-Preguntar e dicir a hora.
-Falar das tarefas cotiás.

-Os determinantes demostrativos.
-O verbo mettre.
-Pourquoi… parce que…
-O verbo faire.

léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple
e directa en situacións
habituais e cotiás.

-A roupa.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

-A hora.
-As fórmulas de cortesía tu ou vous, je
voudrais).

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e puntos
suspensivos.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os signos de
puntuación elementais (p.
ex. punto, coma) e as
regras ortográficas básicas
(p. ex. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción de
textos moi breves en
soporte dixital.

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

Contidos

Competencia matemática

- Aplicar un razoamento lóxico.

e competencias clave en ciencia
e tecnoloxía

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para
filmar.

Competencias sociais e cívicas

- Saber vestirse en función das situacións.
-Interesarse polo prezo da roupa e saber cando
falar de vostede.
- Recoñecer a tipoloxía de documentos escritos.

-Interesarse polo país do que estamos a
aprender a lingua. Falar da moda e saber
vencer os prexuízos.
-Proporlle ideas ao grupo, escoitar e respectar a
presentación dos demais compañeiros e saber
aceptar críticas.
Aprender a aprender

-Saber observar, desenvolver estratexias para
asociar elementos. Recoñecer a importancia do
xogo e da linguaxe non verbal na aprendizaxe.
-Utilizar estratexias de comprensión oral.
Utilizar o xogo de rol como aprendizaxe e
exercitar a memoria.
-Diferenciar a gramática da lingua oral da
escrita.

-Reflexionar sobre unha regra gramatical,
desenvolver a capacidade de observación e
comparar unha estrutura gramatical coa súa
lingua materna.
-Desenvolver o sentido da observación. Utilizar
estratexias de comprensión oral.
- Autoavaliarse e desenvolver o sentido da
observación.
- Aceptar a avaliación dos demais e saber
defender unha opinión.
Sensibilidade e expresión
cultural

-Desenvolver a creatividade e as habilidades
manuais: fabricar un reloxo.
-Apreciar a cultura e a arte francesas.
-Apreciar e aprender cancións e adiviñas.
-Interesarse pola vida cultural da súa cidade.
-Observar e comentar unha ilustración.

Sentido de Iniciativa e espírito
emprendedor

-Dar a súa opinión sobre a roupa e sobre os
seus gustos.
-Colaborar nun proxecto común. Expresar a súa
opinión sobre o comportamento persoal na
clase.

Competencia dixital

-Saber buscar información en Internet.
-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para

facer unha reportaxe.

UNIDADE 6
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación:
comprensión oral

1. Capta a información máis importante de
indicacións, anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados de
maneira lenta e clara (p. ex. en estacións ou
aeroportos), sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son non estea
distorsionado.

Comunicación

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

2. Entende os puntos principais do que se
lle di en transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (p. ex. en hoteis, tendas,
albergues, restaurantes, espazos de lecer ou
centros de estudos).

3. Comprende, nunha conversación informal
en que participa, descricións, narracións e
opinións formuladas en termos sinxelos
sobre asuntos prácticos da vida diaria e
sobre aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con claridade,
amodo e directamente, e se o interlocutor
está disposto a repetir ou reformular o
devandito.
4. Comprende, nunha conversación formal
en que participa (p. ex. nun centro de
estudos), preguntas sinxelas sobre asuntos
persoais ou educativos, sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo.
5. Identifica as ideas principais de
programas de televisión sobre asuntos
cotiáns ou do seu interese articulados con
lentitude e claridade (p. ex. noticias ou
reportaxes breves), cando as imaxes
constitúen gran parte da mensaxe.

-Memorizar o alfabeto e os
alimentos asociando as letras do
alfabeto a un alimento.
-Comprensión do sentido xeral dun
diálogo co fin de contestar
preguntas. Comprender
vocabulario que serve para aceptar
e rexeitar un alimento.
-Localizar informacións precisas
nun diálogo.
- Escoitar e asociar.
- Exercitar a facultade de
concentración auditiva e visual.
-Comprender unha mensaxe oral de
forma máis exhaustiva explicando
se as frases son verdadeiras ou
falsas.

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

Estratexias de comprensión
- Axudarse de pistas non verbais,
ilustracións, para situarse nunha
situación.
-Adestrarse na comprensión oral.
-Exercitar a facultade de
concentración e de atención visual
e auditiva.
-Localizar expresións útiles.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer),
condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), comportamento
(xestos, expresións faciais,
uso da voz, contacto
visual), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).

-Alimentación e dietética.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis relevantes do texto
(p. ex. unha petición de
información, un aviso ou
unha suxestión) e un
repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos de uso
común relativos á
organización textual

-Propor, pedir e rexeitar alimentos.

-As vacacións en Francia: estancias,
solidariedade e minusvalías.

-Falar das comidas.

-Falar das actividades cotiás.

(introdución do tema,
cambio temático e peche
textual).
Patróns sintácticos e
discursivos
Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

Patróns sintácticos e discursivos
-Os artigos partitivos.

-O verbo prendre.
-Os verbos pronominais.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos
sobre os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de
uso frecuente na
comunicación oral, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

-O alfabeto.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Discriminar patróns
sonoros, acentuais,
rítmicos e de entoación de
uso frecuente, e recoñecer
os significados e
intencións comunicativas
xerais relacionados cos
mesmos.

-O son [ɛ̃].

-Os alimentos.
-As comidas.
-As actividades cotiás.

-O son [ʃ].
-Je lis, je dis: in, ein, ain, aim = [ɛ̃].

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Comunicación: produción

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 dos
oíntes sobre o contido das mesmas se se
articulan clara e lentamente.

Comunicación: produción

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en
xestións e transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o transporte, as
compras e o lecer, seguindo normas de
cortesía básicas (saúdo e tratamento).

Interacción

3. Participa en conversacións informais
breves, cara a cara ou por teléfono ou
outros medios técnicos, en que establece
contacto social, intercambia información e
expresa opinións de maneira sinxela e
breve, 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.

-Memorizar un diálogo.
Escenificalo.

Expresión
Producir textos breves e
suficientemente
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono ou
outros medios técnicos,
nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe
moi sinxela, en que se dá,
solicita e intercambia
información sobre temas
cotiáns e asuntos
coñecidos ou de interese
persoal e educativo, aínda
que se produzan
interrupcións ou
vacilacións, se fagan
necesarias as pausas e a
reformulación para
organizar o discurso e
seleccionar expresións, e o
interlocutor teña que
solicitar que se lle repita
ou reformule o devandito.
Interacción
Manexar frases curtas e
fórmulas para
desenvolverse de maneira
suficiente en breves
intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda
que haxa que interromper
o discurso para buscar
palabras ou articular
expresións e para reparar
a comunicación.
Interactuar de maneira
simple en intercambios

4. Desenvólvese de maneira simple nunha
conversación formal ou entrevista (p. ex.
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.

Expresión
-Deletrear divertíndose.
-Describir ilustracións.
-Presentación da tarefa final.

-Reutilizar vocabulario para
memorizalo.
-Facer proposicións para merendar.
Propor, rexeitar, aceptar.

-Expresarse de forma libre.
Escenificar un diálogo inventado.

claramente estruturados,
utilizando fórmulas ou
xestos simples para tomar
ou manter a quenda de
palabra, aínda que poidan
darse desaxustes na
adaptación ao interlocutor.
Estratexias de produción

Estratexias de produción

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis
adecuadas para producir
textos orais en forma de
monólogo ou de diálogo
breves e de estrutura moi
simple e clara, utilizando,
entre outros,
procedementos como a
adaptación da mensaxe
aos recursos de que se
dispón, ou a reformulación
ou explicación de
elementos.

-Traballar a expresividade xestual
para representar diálogos.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto oral en forma de
monólogo ou de diálogo
os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relacións interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
actuando coa suficiente
propiedade e respectando
as normas de cortesía máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Alimentación e dietética.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
principais demandadas
polo propósito

-Propor, pedir e rexeitar alimentos.

-As vacacións en Francia: estancias,
solidariedade e minusvalías.

comunicativo, utilizando
os expoñentes máis
frecuentes das devanditas
funcións e os patróns
discursivos sinxelos de uso
máis común para organizar
o texto.

-Falar das comidas.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

-Falar das actividades cotiás.

-Os artigos partitivos.

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente e de
mecanismos sinxelos de
cohesión e coherencia
(repetición léxica, elipses,
deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
conversacionais de uso
moi frecuente).

-O verbo prendre.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información e opinións
breves, sinxelas e
concretas, en situacións
habituais e cotiás.

-O alfabeto.

Patróns sonoros

Patróns sonoros

Pronunciar e entoar de
maneira suficientemente
comprensible, aínda que
resulte evidente o acento
estranxeiro, se cometan
erros de pronuncia
esporádicos, e os
interlocutores teñan que
solicitar repeticións ou
aclaracións.

-O son [ɛ̃].

-Os verbos pronominais.

-Os alimentos.
-As comidas.
-As actividades cotiás.

-O son [ʃ].
-Je lis, je dis: in, ein, ain, aim = [ɛ̃].
-Imitar as entoacións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Comunicación:
comprensión

1. Identifica, con axuda da imaxe,
instrucións xerais de funcionamento e
manexo de aparellos de uso cotián (p. ex.
unha máquina expendedora), así como
instrucións claras para a realización de
Identificar a idea xeral, os
actividades e normas de seguridade básicas
puntos máis relevantes e
información importante en (p. ex. nun centro de estudos).
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
dixital, breves e ben
2. Comprende correspondencia persoal
estruturados escritos nun
sinxela en calquera formato en que se fala
rexistro neutro ou
dun mesmo; se describen persoas,
informal, que traten de
obxectos, lugares e actividades; se narran
asuntos habituais en
acontecementos pasados, e se expresan de
situacións cotiás, de
maneira sinxela sentimentos, desexos e
aspectos concretos de
plans, e opinións sobre temas xerais,
temas de interese persoal coñecidos ou do seu interese.
ou educativo, e que
conteñan estruturas
sinxelas e un léxico de uso 3. Entende a idea xeral de correspondencia
frecuente.
formal en que se informa sobre asuntos do
seu interese no contexto persoal ou
educativo (p. ex. sobre un curso de verán).

Contidos
Comunicación: comprensión
-Localizar e comprender
informacións a través do xogo.
-Ordenar cronoloxicamente
informacións.
-Comprender de forma global un
texto e saber buscar información
específica.
-Comprender títulos e asocialos a
un testemuño.

- Ler información dun blog.

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

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 (p. ex. sobre unha
cidade), sempre que poida reler as seccións
difíciles.
Estratexias de
comprensión
Coñecer e saber aplicar as

Estratexias de comprensión
-Deducir informacións precisas dun
documento. Localizar as palabras

estratexias máis
adecuadas para a
comprensión da idea xeral,
os puntos máis relevantes
e información importante
do texto.

clave e as palabras transparentes.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Coñecer, e utilizar para a
comprensión do texto, os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á
vida cotiá (hábitos de
estudo e de traballo,
actividades de lecer,
condicións de vida e
contorna, relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no centro
educativo, no ámbito
público), e convencións
sociais (costumes,
tradicións).

-Alimentación e dietética.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Distinguir a función ou
funcións comunicativas
máis importantes do texto
e un repertorio dos seus
expoñentes máis
frecuentes, así como
patróns discursivos
sinxelos de uso común
relativos á organización
textual (introdución do
tema, cambio temático e
peche textual).

-Propor, pedir e rexeitar alimentos.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Aplicar á comprensión do
texto os constituíntes e a
organización de estruturas
sintácticas de uso
frecuente na

- Aprender a extraer informacións
nos textos.

-As vacacións en Francia: estancias,
solidariedade e minusvalías.

-Falar das comidas.

-Falar das actividades cotiás.

-Os artigos partitivos.

comunicación escrita, así
como os seus significados
xerais asociados (p. ex.
estrutura interrogativa
para facer unha suxestión).

-O verbo prendre.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Recoñecer léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotiáns e a
aspectos concretos de
temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses ou estudos, e
inferir do contexto, con
apoio visual, os
significados de palabras e
expresións que se
descoñecen.

-O alfabeto.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

-Os verbos pronominais.

-Os alimentos.

-As comidas.

-As actividades cotiás.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Recoñecer as principais
convencións ortográficas,
tipográficas e de
puntuación, así como
abreviaturas e símbolos de
uso común (p. ex. , %, ),
e os seus significados
asociados.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Contidos

Escribir, en papel ou en
soporte dixital, textos
breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre

1. Completa un cuestionario sinxelo con
información

Comunicación

temas habituais en
situacións cotiás ou do
propio interese, nun
rexistro neutro ou
informal,
utilizando recursos básicos
de cohesión, as

persoal básica e relativa aos seus intereses
ou afeccións (p. ex.
para asociarse a un club internacional de
mozos).
2. Escribe notas e mensaxes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en que fai comentarios moi breves ou dá

-Escribir unha minirreportaxe ou un
cómic.
-Redactar unha presentación
explicando que é o que fan pola
mañá.
-Utilizar as estruturas
interrogativas.

convencións ortográficas
básicas e os signos de
puntuación máis
frecuentes.

instrucións
e indicacións relacionadas con actividades e
situacións
da vida cotiá e do seu interese, respectando
as

Coñecer e aplicar
convencións e normas de cortesía e de
estratexias adecuadas para
etiqueta máis
elaborar textos
importantes.
escritos breves e de
estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

Incorporar
á produción do texto
escrito os coñecementos

3. Escribe correspondencia persoal breve en
que se
establece e mantén o contacto social (p. ex.
con amigos noutros países), se intercambia
información, se describen en
termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias persoais, e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (p. ex. cancelar,
confirmar ou modificar unha invitación ou
uns plans).

socioculturais e
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relacións interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de

4. Escribe correspondencia formal moi
básica e breve,
dirixida a institucións públicas ou privadas
ou entidades
comerciais, fundamentalmente

cortesía e de etiqueta máis para solicitar información, e observa as
importantes nos contextos covencións formais e normas de cortesía
respectivos.
básicas deste tipo de textos.

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os
expoñentes máis
frecuentes
das devanditas funcións e
os patróns discursivos de
uso máis habitual para

organizar o texto escrito
de maneira sinxela.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estruturas sintácticas
de uso frecuente, e
empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa
(repetición léxica,
elipses, deíxe persoal,
espacial e temporal,
xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

Coñecer e utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve,
simple e directa en
situacións habituais e
cotiás.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os
signos de puntuación
elementais (p. ex. punto,
coma) e as regras
ortográficas básicas (p. ex.
uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción
de textos moi breves en
soporte dixital.

Estratexias de
comprensión
Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves e de estrutura
simple, p. ex. copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto.

Estratexias de comprensión
-Fixar a atención na grafía.
- Seguir un modelo reutilizando o
aprendido na unidade.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos

Incorporar á produción do
texto escrito os
coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relacións interpersoais,
comportamento e
convencións sociais,
respectando as normas de
cortesía e de etiqueta máis
importantes nos contextos
respectivos.

-Alimentación e dietética.

Funcións comunicativas

Funcións comunicativas

Levar a cabo as funcións
demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis frecuentes das
devanditas funcións e os
patróns discursivos de uso
máis habitual para
organizar o texto escrito
de maneira sinxela.

-Propor, pedir e rexeitar alimentos.

Patróns sintácticos e
discursivos

Patróns sintácticos e discursivos

Mostrar control sobre un

-As vacacións en Francia: estancias,
solidariedade e minusvalías.

-Falar das comidas.

-Falar das actividades cotiás.

repertorio limitado de
estruturas sintácticas de
uso frecuente, e empregar
para comunicarse
mecanismos sinxelos
suficientemente axustados
ao contexto e á intención
comunicativa (repetición
léxica, elipses, deíxe
persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores
discursivos moi
frecuentes).

-Os artigos partitivos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Coñecer e utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información breve, simple
e directa en situacións
habituais e cotiás.

-O alfabeto.

Patróns sonoros e
ortográficos

Patróns sonoros e ortográficos

-O verbo prendre.

-Os verbos pronominais.

-Os alimentos.
-As comidas.
-As actividades cotiás.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación e
puntos suspensivos.

Coñecer e aplicar, de
maneira suficiente para
que a mensaxe principal
quede clara, os signos de
puntuación elementais (p.
ex. punto, coma) e as
regras ortográficas básicas
(p. ex. uso de maiúsculas e
minúsculas), así como as
convencións ortográficas
frecuentes na redacción
de textos moi breves en
soporte dixital.

Competencias clave (ademais da
competencia lingüística)

Contidos

Competencias sociais e cívicas

- Escoitar os demais e respectar as regras do
xogo e da clase.

-Saber propor, aceptar e rexeitar alimentos
educadamente. Interesarse por unha
alimentación rica e equilibrada.
-Falar de si mesmo, dos seus hábitos e escoitar
os compañeiros. Coñecer aspectos do modo de
vida francés.
-Comprender as dimensións multiculturais e
socioeconómicas das sociedades europeas.
Escoitar os demais e ser tolerante.
-Proporlle ideas ao grupo, escoitar e respectar a
presentación dos demais compañeiros e saber
aceptar críticas.
Aprender a aprender

-Recoñecer a importancia da linguaxe non
verbal na aprendizaxe. Adquirir novos
coñecementos, traballar a memoria.
Desenvolver a capacidade xestual para facerse
entender.
-Memorizar frases importantes. Recoñecer a
importancia do xogo e da linguaxe non verbal
na aprendizaxe. Coidar a entoación e a
pronuncia.
-Reflexionar sobre unha regra gramatical,
desenvolver a capacidade de observación e
comparar unha estrutura gramatical coa súa
lingua materna.
-Desenvolver o sentido da observación.
-Autoavaliarse e desenvolver o sentido da
observación.

- Aceptar a avaliación dos demais.
Sensibilidade e expresión
cultural

-Utilizar formas de cortesía.
-Comprender referencias culturais.
-Situar rexións de Francia. Interesarse polas
vacacións escolares de Francia.

Sentido de Iniciativa e espírito
emprendedor

-Traballar por parellas.
-Colaborar nun proxecto común. Expresar a súa
opinión sobre o comportamento persoal na
clase. Desenvolver a creatividade e a
imaxinación.

Competencia dixital

-Saber buscar información en Internet.

3.CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Durante o curso, para levar a cabo unha avaliación formativa, ao remate de cada
unidade, faranse dúas probas: -unha proba escrita que incluirá preguntas sobre os
seguintes bloques dos criterios de avaliación:
-Bloque 1: Comprensión de textos orais. (25%)
-Bloque 3: Comprensión de textos escritos.(25%)
-Bloque 4: Produción de textos escritos.(10%)
-unha proba oral que valorará os criterios de avaliación reflectidos no seguinte
bloque:
-Bloque 2: Produción de textos orais. (10%)
Nesta proba valorarase a pronunciación, a entoación e a coherencia da mensaxe.
-Ao resultado destas dúas probas, se lle engadirá un 10% da presentación da tarefa
final de cada unidade e un 10% de traballo de clase e de caderno.
Polo tanto, a ponderación das probas é a seguinte:
Probas escritas de comprensión de texto oral 25%
Probas escritas de comprensión de texto escrito 25%
Probas escritas de produción de textos escritos 10%
Proba oral 10%
Presentación de tarefa final 10%
Traballo de aula (preparación dos escritos,das probas orais,…) 20%

6. PROCESO DE MELLORA CONTINÚA :

Ao longo do curso levarase a cabo un seguimento para comprobar que a
temporalización dos contidos se axusta ao previsto para cada momento avaliador
introducindo, no seu caso, as modificacións que se estimen pertinentes.
Haberá unha observancia respecto o traballo de todos os obxetivos , conceptos,
procedementos e actitudes.
Analizaranse os obxectivos nos que se afondou de xeito especial, sinalando aqueles
que non se deron acadado e os motivos que conduciron a elo.
Estudarase qué conceptos, procedementos e actitudes se desenvolveron de modo
máis relevante.
Valorarase o grao de consecución dos obxectivos, o grao de adquisición dos
conceptos e procedementos e o grao de aplicación das actitudes.
Realizaranse propostas de mellora en aqueles aspectos nos que se detecte a súa
necesidade.

