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 PROGRAMACIÓN :AS MEDIDAS SANITARIAS POLA COVID 19. 
 
 Partimos na nosa programación de que a lingua é unha ferramenta de comunicación que é 
imposible separar do seu contexto cultural. Débese poñer ós alumnos en situacións tan próximas da 
realidade como sexa posible. Aprender unha lingua é coñecer un mundo novo, unha nova visión da 
realidade e da experiencia e condición humana. 
Desde este punto de vista, definimos os nosos obxectivos en termos de competencia comunicativa: 
trátase de proporcionar o alumnado, os medios de sentirse cómodos mentres se  desenvolven  en 
situacións da vida cotiá, mediante unha metodoloxía activa e participativa, na que eles non sexas meros 
receptores e observadores, senón tamén co participes no proceso de aprendizaxe, coa  súa contribución 
consciente no desenrolo e definición de tarefas e de obxectivos. Trátase tamén de proporcionarlles os 
elementos necesarios para o coñecemento e reflexión sobre a realidade sociocultural doutras sociedades, 
reflexión crítica que axudará a que poidan contemplar cunha óptica nova a súa propia  maneira de ser. 
Os alumnos deben aprender a utilizar estratexias de traballo persoal: a reflexión e o adecuado uso dos 
materiais ó seu alcance. Insistiremos pois en proporcionarlles técnicas e hábitos que contribúan a lograr 
este obxectivo. 

No curso 2019-2020 toda a sociedad tivo que afrontar unha nova realidade, por causa do estado de alarma 

decretado pola Covid-19 e a suspensión das clases presenciáis a partir do 14 de marzo 2020.  

Neste curso 2021-2022, seguimos cos protocolos sanitarios pola Covid-19 que nos obriga a tomar medidas 

de distanciamento, contemplar a posibilidade de clases presenciáis ,semipresenciais e telemáticas a 

través da Aula Virtual e webex,  ou Edixgal no caso dun aumento de contaxios. 

Na nosa Programación 2021-2022, retomaremos as adaptacións feitas en cada curso para adaptarlas a 

nova situación e darlle continuidade. 

 

Introducción ao manexo da AULA VIRTUAL E OUTRAS FERRAMENTAS TELEMÁTICAS. 

En previsión de clases semipresenciais o non presenciáis, seguiremos co  uso da Aula Virtual ,Webex para 

as videoconferencias ou Edixgal no casos dos cursos de 1º e 2º da ESO para subir material e realizar 

tarefas. 

 
  ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA 2ª LINGUA ESTRANXEIRA.OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA   
 
A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden coas 
actividades de lingua que, tal como as define o MCER, supoñen o exercicio da competencia lingüística 
comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de comprensión ou de expresión) un 
ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos orais 
(expresión e interacción), comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e 
interacción). Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se 
inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia comunicativa 
(lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias lingüísticas noutras linguas. Todos 
estes elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades 
lingüísticas comunicativas de comprensión, produción e interacción. Isto supón que, para cada tarefa 
comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o conxunto dos contidos recollidos no 
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quinto bloque para a realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, 
para avaliar o grao de adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha 

 

determinada actividade de lingua, deberán aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e descritos 

para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan. 
 

 

 

1º de ESO 

Contidos,criterios de avaliación,estándares de aprendizaje e competencias clave . 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

 a 

 c 

 d 

 i 

 

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

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

Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.  

Identificación de palabras clave. 

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

Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos 

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

anxeira. 

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

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

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

  B1.1. Comprender preguntas e 
informacións sinxelas relativas á información 
persoal moi básica (nome, idade, gustos, 
etc.),  así como instrucións e peticións 
elementais relativas ao comportamento na 
aula. 
  B1.2. Usar estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto: anticipación do 
contido xeral do que se escoita con axuda de 
elementos verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto, e as experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas 
que coñece.  
  B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis relevantes de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por 
exemplo, seguir instrucións ou indicacións, 
identificar persoas, obxectos e lugares 
descritos cun vocabulario básico) emitidas 
cara a cara, gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións habituais de 
comunicación, se fala moi amodo e con moita 
claridade. 
  B1.4. Comprender o esencial en 
conversas moi básicas e breves sobre temas 
cotiáns habituais e de necesidade inmediata, 
previamente traballados, relativas ao ámbito 
persoal, sempre que se fale con lentitude, 
articulando de forma clara e comprensible.  

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

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

  CCL 
  CAA 

  CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

 

Bloque 2. Produción de textos orais 
 



7 
 

 a 

 c 

 d 

 i 

  B2.1. Estratexias de produción:  

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

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

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

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

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

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

Compensación das carencias lingüísticas mediante 
mentos lingüísticos e paralingüísticos 

 

Modificación de palabras de significado parecido.  

Definición ou paráfrase dun termo ou expresión.  

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

Petición de axuda. 

sticos: 

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

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

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

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

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

  B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda 
que se cometan erros de pronuncia polos que 
as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe.  
  B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas moi básicas relativas a 
saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender e 
facerse entender. 
  B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre si mesmo/a e sobre accións 
e nocións (horarios, datas, cantidades) moi 
habituais da vida diaria, usando un repertorio 
básico de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito.  
  B2.4. Dar e obter información sobre datos 
básicos persoais (idade, lugar de residencia, 
familia, orixe, gustos, posesións, etc.), 
utilizando un repertorio moi básico de 
expresións moi sinxelas e habituais sobre 
estes datos. 

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

  CCL 
  CD 

  CAA 

  CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

 a 

 c 

 d 

 i 

  B3.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o 

partir da información superficial: imaxes, organización 
na páxina, títulos de cabeceira, etc. 

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

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

Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

  B3.1. Utilizar estratexias de lectura 
(recursos ás imaxes, títulos e outras 
informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de 
comunicación, e aos transferidos desde as 
linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non 
coñecidas. 
  B3.2. Seguir instrucións básicas e 
comprender avisos, obrigas e prohibicións moi 
sinxelas e predicibles, e traballadas 
previamente. 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

  CCL 
  CAA 

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

Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 

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

  B3.3. Comprender información relevante 
e previsible en textos breves, moi sinxelos e 
ben estruturados, con conectores moi básicos 
e relativos a temas da propia experiencia.  
  B3.4. Comprender textos propios de 
situacións cotiás próximas, como invitacións, 
felicitacións, notas, avisos, billetes de 
transporte, entradas, etiquetas ou xogos 
coñecidos. 

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

  CCL 
  CAA 

  CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B4.1. Estratexias de produción:  

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

Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou 
cos (uso dun dicionario ou dunha gramática, 

obtención de axuda, etc.). 

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

Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

Estruturación do contido do texto. 

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

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

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

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

Identificación de problemas, erros e repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da 

Reescritura definitiva. 

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

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

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

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

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 
  CAA 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

 

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

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 

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

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.  

Procesos fonolóxicos máis básicos.  

Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 

Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

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

  B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 
básico, recoñecendo o seu significado 
evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir 
varias veces para se facer entender. 
  B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar. 
  B5.3. Utilizar para a comprensión e a 
produción de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relacións interpersoais, comportamento e 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

  SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e escritas 

  CCL 
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 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

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

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

es onde se fala a lingua estranxeira. 

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

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

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

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

 B5.5. Funcións comunicativas:  

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

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

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

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

Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza.  

Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e a 

Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satisfacción 
sí como os seus contrarios.  

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

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

Identificación persoal elemental; vivenda, fogar e contexto; 
actividades básicas da vida diaria; familia e amizades; traballo, 
tempo libre, lecer e deporte; vacacións; saúde máis básica e 
coidados físicos elementais; educación e estudo; compras 

imentación e restauración; transporte, tempo 
meteorolóxico e tecnoloxías da información e da 

 

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

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

convencións sociais, respectando as normas 
de cortesía máis básicas nos contextos 
respectivos. 
  B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases que descoñece 
a partir das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece.  
  B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os patróns discursivos 
de uso máis habitual, e utilizar un repertorio 
léxico suficiente para comunicar no seu nivel 
escolar, sempre que sexan traballados en 
clase previamente. 
  B5.6. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que 
se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

  CAA 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 
  CAA 

  CCEC 

  CD 

 
 
Plataforma EDIXGAL. 
Neste curso 21-22  o departamento de Francés  seguirá traballando con material subido na Plataforma 
Edixgal , o libro de Texto “ En Spirale” e o caderno de exercicios para a preparación das probas escritas. 
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PRIMEIRO CURSO 

CONTIDOS CONCEPTUAIS. 1º CURSO DE E.S.O. 
UNITÉ  0- Le français c’est facile! 
Objectifs communicatifs: Saluer 
Compter de 1 à 10 
Épeler des mots 
Vocabulaire:Les villes françaises 
Les mots semblables à des mots en espagnol. 
Phonétique:L’alphabet,les consonnes et les voyelles. 
Le Mag: La France. 
 
UNITÉ 1:Coucou 
Objectifs communicatifs: Saluer.Se présenter. 
Demander et dire une date  d’anniversaire. 
Compter de 10 à 31. 
Exprimer ses  goûts. 
Grammaire:Les interrogatifs.qui,quel,comment,quand,qu’est –ce que c’est?. 
Les pronoms personnels sujets. 
Habiter à/en 
La négation ne...pas. 
Vocabulaire:Les mois de l’année.Les pays /capitales europénnes. 
Phonétique:Le son /v/. Les accents (é,è). 
Le Mag:Le français en Europe. 
Tâche globale:Remplir une fiche d’inscription. 
 
 UNITÉ 2 - AU COLLÈGE 
 
Objectifs communicatifs:Identifier les objets. 
Décrire son college. 
Situer dans l’espace.  
Demander et dire la date 
Grammaire.Il y a  
Les articles définis et indéfinis.C’est ce sont.+nom 
.Le pluriel des noms.Les couleurs 
Les prépositions de lieu. 
Le présent de l’indicatif. 
Vocabulaire:Le collège.Les matières.La salle de classe.Les jours de la semaine. 
Phonétique:Les son /u/ /y/ 

Le Mag: SOS devoirs. 

 

Tâche globale:Décrire sa salle de classe 
UNITÉ 3 -  EN FAMILLE 
Objectifs communicatifs: Parler de la famille. 
Compter de 31 à 100. 
Comprendre un numéro de téléphone.Décrire un animal. 
Demander et dire l’heure.Raconter sa journée. 
Grammaire:les adjectifs possessifs.Les adjectifs qualificatifs:le genre. 
La négation: pas ...de/d’  . 
Les pronoms réfléchifs. 
Le présent de l’indicatif:se coucher se lever,se doucher,s’habiller. 
Le présent de faire, manger,lire,prendre. 
Vocabulaire:La famille.Les nombres de 31 à 100. 
Les animaux domestiques et des montagnes. 
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Les activités quotidiennes et les moments de la journée. 
Phonétique:les sons( suite). 
Le Mag:Les Pyrénées. 
Tâche globale:Présenter sa famille.. 
 
UNITÉ 4 –MON RÉSEAU 
Objectifs communicatifs: Décrire le physique. 
Décrire le caractère. 
Exprimer la couleur. 
Grammaire:Les articles contractés:au/ aux. 
Les adjectifs qualificatifs:le genre 
Les adjectifs de nationalité:le genre. 
Vocabulaire:Le corps humain.Les adjectifs pour décrire le  physique et le caractère. 
Les nationalités. 
Phonétique: les sons(suite). 
Le Mag:Cherche correspondant. 
Tâche globale:Se présenter et parler de ses goûts. 
 
UNITÉ 5- DANS MA VILLE 
Objectifs communicatifs :Décrire une ville/ un quartier. 
Demander et indiquer un chemin. 
Dire où on est ,où on va et d’où on vient. 
Demander et donner un prix. 
Identifier une profession et dire où on travaille. 
Grammaire:Être/Aller+ à la/à l’/au+nom de lieu. 
On=nous 
Les professions: le genre. 
L’impératif:tourne ,va ,traverse. 
Le présent de l’ indicatif:aller,venir. 
Vocabulaire:La rue.La ville.Les magasins.Les produits.Les professions. 
Phonétique:(suite) ,les sons. 
Le Mag:Un voleur à Carcassonne 
 
UNITÉ 6- EN VACANCES 
Ojectifs communicatifs:Faire des projets pour les vacances. 
Parler des saisons 
Demander et dire le temps qu’il fait. 
Exprimer des souhaits,des rêves. 
Grammaire:Aller en/au/aux+nom de pays. 
Faire du/de la /de l’+activité. 
Aller+infinitif. 
Les noms de pays:le genre. 
J’aimerais+infinitif. 
Vocabulaire:Les loisirs et les activités.Les saisons.Le temps qu’il fait.Les destinations de vacances.Les pays. 
Phonétique:Les sons( suite). 
Le Mag:Qu’est-ce qu’on fait cet été. 
Tâche globale:Parler de ses projets pour les vacances. 

TEMPORALIZACIÓN 
Dispoñemos de arredor de 60 sesións. Cada unidade desenvolverase, polo tanto, en 9-10 sesións. Seremos 
flexibles no proceso de desenvolvemento das unidades segundo a dinámica de cada clase. Teremos que 
flexibilixar os contidos a nova realidade do Covid 19 que impón unhas medidas de hixiene ao entrar e saír 
da aula. 
 

MATERIAIS CURRICULARES 
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Utilizaremos o libro de texto “En Spirale 1” / “Cahier d’exercices 1,en Spirale” 

SEGUNDO CURSO ESO 

 
 
Contidos,criterios de avaliación ,estándares de aprendizaxe e competencias clave en 2ESO según a 
LOMCE- 
 
No curso 2021-2022, o alumnado  de 1ºESO rematou a unidade 5. No curso 2021-2022, retomaremos 
os contidos pendentes de desenvolver no curso pasado e adaptando os contidos de 2º ESO a nova 
realidade. 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 
 c 
 d 
 i 

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

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

– Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o 
tema.  

– Identificación de palabras 
clave. 

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

– Identificación dos 
recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos.  

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

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

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

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

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

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

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.4. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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

multimedia, sobre 
situacións habituais de 
comunicación, se se fala 
moi amodo e con moita 
claridade. 

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

que traten sobre temas 
familiares como, por 
exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, a 
descrición moi básica dunha 
persoa, un obxecto ou un 
lugar, e estados de saúde, 
sensacións e sentimentos 
moi elementais. 

 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B2.1. Estratexias de 
produción:  
– Planificación: 

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

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

– Execución: 
– Percepción da 

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

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

– Expresión da mensaxe 
con claridade e 
coherencia básica, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e 

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

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

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

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

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

 CSIEE 
 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

ás fórmulas de cada 
tipo de texto 
memorizados e 
traballados na clase 
previamente.  

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

– Compensación das 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificación de 
palabras de 
significado 
parecido.  

– Definición ou 
paráfrase dun 
termo ou 
expresión.  

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

– Petición de 
axuda. 

– Paralingüísticos: 
– Sinalización de 

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

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

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

nivel escolar. 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



15 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

comunicativo. 
 B2.2. Actitude de respecto 

cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para 
comprender e facerse 
comprender. 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 

       

    

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

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

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

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

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

– Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados 

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

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

 B3.3. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves, moi sinxelos e ben 

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC  

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
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a partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais, e 
do coñecemento e as 
experiencias noutras 
linguas. 

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

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

estruturados, con conectores 
moi básicos e relativos a 
coñecementos e experiencias 
propias da súa idade. 

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

        

    

   

 a 
 c 
 d 
 i 

        

    

    

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B4.1. Estratexias de 
produción:  
– Planificación: 

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

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

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

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

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

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

 B4.4. Producir textos curtos 
a partir de modelos sinxelos 
e básicos, cunha finalidade 
determinada propia da súa 

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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textos. 
– Execución: 

– Elaboración dun 
borrador seguindo 
textos modelo. 

– Estruturación do 
contido do texto. 

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

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

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

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

– Revisión: 
– Identificación de 

problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás 
convencións 
ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 

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

necesidades inmediatas. 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 a 
 c 
 d 
 i 
 o 

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

vocálicos. 
– Sons e fonemas 

consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos 
máis básicos.  

– Acento fónico dos 
elementos léxicos illados 

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

 B5.2. Recoñecer e utilizar 
as convencións 
ortográficas, tipográficas e 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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e na oración. 
 B5.2. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 
– Uso das normas básicas 

de ortografía da palabra. 
– Utilización adecuada da 

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

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

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

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

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

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

 B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de 

similitudes e diferenzas 
entre as linguas que 
coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr 

de puntuación, con 
corrección suficiente para o 
seu nivel escolar. 

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

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

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

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

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
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unha competencia 
comunicativa integrada. 

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

 B5.5. Funcións 
comunicativas:  
– Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 
sociais básicas propias 
da súa idade.  

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

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

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

– Expresión do 
coñecemento, o 
descoñecemento e a 
certeza. 

 

 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS: retomaremos os contidos que quedaron pendentes en 1º eso . 

 
Contidos da unidade 5 de 1º eso 
Objectifs communicatifs :Décrire une ville/ un quartier. 
Demander et indiquer un chemin. 
Dire où on est ,où on va et d’où on vient. 
Demander et donner un prix. 
Identifier une profession et dire où on travaille. 
Grammaire:Être/Aller+ à la/à l’/au+nom de lieu. 
On=nous 
Les professions: le genre. 
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L’impératif:tourne ,va ,traverse. 
Le présent de l’ indicatif:aller,venir. 
Vocabulaire:La rue.La ville.Les magasins.Les produits.Les professions. 
Phonétique:(suite) ,les sons. 
Contidos da unidade 6 de 1º eso. 
Ojectifs communicatifs:Faire des projets pour les vacances. 
Parler des saisons 
Demander et dire le temps qu’il fait. 
Exprimer des souhaits,des rêves. 
Grammaire:Aller en/au/aux+nom de pays. 
Faire du/de la /de l’+activité. 
Aller+infinitif. 
Les noms de pays:le genre. 
J’aimerais+infinitif. 
Vocabulaire:Les loisirs et les activités.Les saisons.Le temps qu’il fait.Les destinations de vacances.Les pays. 
Phonétique:Les sons( suite). 
 
 
 
 
(“En Spirale 2”): 
 
Unité  0 “ C’est parti!” 
Objectifs communicatifs: Se présenter et parler de soi (âge ,famille, goûts) 
Décrire quelqu’un physiquement 
Poser des questions 
Grammaire : La phrase interrogative et la phrase négative 
Conjugaison: Le présent de l’indicatif 
Vocabulaire: Les adjectifs pour décrire des personnes, les loisirs. 
                     Révisions vocabulaire général 
Phonétique:  L’alphabet: les consonnes et les voyelles. Les sons français. 
 
Unité 1 “Chez moi” 
Objectifs Communicatifs: Décrire sa maison /appartement, dire où l’on habite. Demander et dire où 
ranger des affaires. Expliquer ce que l’on fait pour aider à la maison. Exprimer la fréquence. 
Grammaire: Les nombres ordinaux (jusqu’à dixième) . “Il n’y a pas de /d’”. 
Les pronoms personnels COD (le ,la,l’,les).La fréquence . La négation “ne...pas,ne...rien, ne...jamais, 
ne...plus).  
Révisions : il y a, les prépositions de lieu 
Conjugaison: Le présent de l’indicatif : mettre, sortir. L’impératif affirmatif : 
verbe + pronom personnel COD. 
Vocabulaire:Les pièces de la maison. Les meubles et les objets de la chambre. Les tâches  ménagères. 
Révisions : les activités quotidiennes, les jours de la semaine, les moments de la journée. 
Phonétique : Les syllabes. L’accent tonique 
Le Mag . La vie dans le futur. 
Tâche globale: Établir dix règles d’or pour bien partager sa chambre. 
 
Unité 2: “C’est à la mode” 

 

Objectifs communicatifs : Décrire et acheter des  vêtements. Donner son opinion. Demander et dire ce 
que l’on porte. Comparer des vêtements. Exprimer la cause. Demander poliment. 
Révisions: dire ses goûts. Demander et dire un prix. 
Grammaire :Les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs de couleur: le nombre. Les  
pronoms personnels COI. Les comparatifs . La cause pourquoi/parce que... 
Révisions: le pluriel des noms et des adjectifs. 
Conjugaison: Le présent de l’indicatif pouvoir 
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Vocabulaire: Les vêtements. Les adjecifs pour décrire des vêtements. 
Révision: les adjectifs de couleur, les nombres. 
Phonétique: les sons /z),/s) et /f). La liaison :adjectif démonstratif + nom. Les sons /v) et /b) 
Le Ma :les jeunes et la mode. 
Tâche globale: Faire un poster sur son look. 
 

 

Unité 3 : Qu’est-ce qu’on fait ? 

Objectifs communicatifs: Parler des activités extrascolaires. Expliquer ses préférences. Dire ce que 
l’on  veut faire et ce que l’on peut faire . Inviter (accepter ,refuser) .Exprimer l’obligation. Parler de sport. 
Grammaire : Faire du/de la /de l’ + activité. Jouer du /de la + instrument. Il faut + infinitif.. 
Conjugaison: Le présent de l’indicatif: vouloir,devoir.  
Révision : aller +infinitif 
Vocabulaire: Les loisirs.Le sport. Révision : l’heure. 
Phonétique: le son /sjo). La liaison: nombre +nom 
Le Mag: Les réseaux sociaux. 
Tâche globale: Créer un programme d’activités. 
 
Unité 4: Bon appétit 
Objectifs communicatifs: Dire ce que l’on ressent: la faim et la soif. Exprimer des quantités. Parler de ses 
goûts (aliments). Décrire des plats. Composer et décrire 
des menus. Donner des ordres, des conseils. Répondre à des questions (affirmatives et négatives). 
Grammaire: Les partitifs. Le pronom en  
Conjugaison: Le présent de l’indicatif: finir, choisir. L’impératif affirmatif et négatif. 
Vocabulaire: Les aliments. 
Phonétique: Les graphies du son /z). L’intonation  (l’interrogation et  l’exclamation) 
Le Mag: Miam! Les bonnes pâtisseries françaises! 
Tâche globale: Imaginer le menu d’un goûter d’anniversaire. 
 
Unité 5: J’ai visité un musée 
Objectifs communicatifs: Décrire des actions passées.Raconter des actvivités. Parler de ce que l’on sait 
faire. Exprimer des souhaits. 
Grammaire: Le passé composé:le choix de l’auxiliaire,l’accord du patrticipe,les expressions temporelles, 
la négation. La quantité : beaucoup (de)/peu (de) 
Conjugaison: La formation du passé composé.La formation du participe passé. Le présent de l’indicatif 
:savoir. 
Vocabulaire: Les verbes de mouvement 
Phonétique: Les graphies du son /Wa/ .La liaison : auxiliaire + participe passé 
Le MAG: Visite au musée. 
Tâche globale: Raconter un voyage. 
 
Unité 6: C’est les vacances! 
Objectifs communicatifs: Parler des moyens de transport. Parler des activités des vacances. Décrire un 
paysage.Donner des conseils. 
Grammaire: Les prépositions devant un moyen de transport. Le pronom y. 
Vocabulaire: Les moyens de transport. Les éléments du paysage. Les loisirs. 
Phonétique: Quelques sons difficiles: les consonnes. Quelques sons difficiles: les voyelles.La liaison: le 
pronom personnel + pronom y 
Le Ma:  Vacances dans le Sud-Ouest! 
Tâche globale: Organiser ses vacances. 

TEMPORALIZACIÓN 
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Dispoñemos de arredor de 60 sesións. Cada unidade desenvolverase, polo tanto, en 9-10 sesións. Seremos 
flexibles no proceso de desenvolvemento das unidades segundo a dinámica de cada clase. 
MATERIAIS CURRICULARES    2º de ESO : 

Utilizaremos “En Spirale 2” e “Cahier de eleve 2” de Oxford Educación 
Os alumnos terán libros de lectura adaptados ao seu nivel na biblioteca de aula a súa disposición no 
Departamento de Francés. Os alumnos de 2º da ESO complementarán esas lecturas, con 
revistas  ,seleccionando as noticias e artigos relacionados cos contidos que poidan ampliar os eu 
coñecemento da sociedade e cultura francesa .Ademais utilizaranse audios para axudar á comprensión e 
películas o reportaxes para escoitar e ver situacións da vida cotiá. 
Realización das tarefas e proxectos  na plataforma Edixgal. 

 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  no primeiro ciclo . 
 
Avaliación formativa: tests escritos que permiten ao alumno facer un reconto dos seus acertos e erros, 
seccións de auto avaliación xeral sobre os contidos, procedementos e actitudes, actividades 
en forma de xogo/concurso que contribúen a desdramatiza-lo erro e a fomentar no alumno un desexo de 
superación, actividades que fomentan unha avaliación exterior do profesor, etc. A comparación entre a 
autoavaliación e as apreciacións dos compañeiros e do profesor permite que todos compartan e cotexen 
as súas opinións sobre o proceso de ensinanza e aprendizaxe. 
Avaliación sumativa: asociada directamente á nota, figura como resultado dunha avaliación continua 
sobre as producións dos alumnos: memorización de diálogos, recitación de poemas, pastiches, parrillas 
de exercicios de escoita ou comprensión, bilans orais e escritos, controis concretos sobre algún contido 
gramatical, etc. Todo elo sen descoidar, non so as produccións dos alumnos, senón a súa  maneira de 
realizalas: a creatividade e outros medios expresivos, seus recursos lingüísticos e non lingüísticos, etc., 
aspectos que tamén deben terse en conta á hora de avaliar. 

 
 

  

TERCEIRO CURSO LOMCE 

. 

Contidos,criterios de avaliación ,estándares de aprendizaxe e competencias clave en 3º da ESO. 

 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

 a 

 c 

 d 

 i 

  B1.1. Estratexias de 
comprensión: 

Mobilización de información previa sobre o tipo de 
 

Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 

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

Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

  B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do 
texto. 
  B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en 
textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a velocidade lenta, nun 
rexistro formal, informal ou neutro, e que 

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

  CCL 
  CAA 

  CSC 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

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

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

Reformulación de hipóteses a partir da comprensión 
de novos elementos. 

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

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

versen sobre asuntos habituais en situacións 
cotiás ou sobre aspectos concretos de temas 
xerais ou do propio campo de interese nos 
ámbitos persoal, público e educativo, sempre 
que as condicións acústicas non distorsionen 
a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.  
  B1.3. Comprender instrucións moi básicas 
pronunciadas lenta e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves. 
  B1.4. Comprender transaccións moi 
básicas de bens e servizos elementais na vida 
cotiá, transmitidas de viva voz ou por medios 
técnicos, e moi ben articuladas e lentamente, 
sempre que as condicións acústicas sexan 
boas e se poden escoitar máis dunha vez. 
  B1.5. Comprender o sentido xeral e a 
información específica predicible de conversas 
básicas sobre temas cotiáns que se 
desenvolvan na súa presenza, nas que se 
describan, de xeito moi breve e sinxelo, 
persoas, lugares e obxectos, e se narren 
acontecementos elementais, sempre que 
poida solicitar que se repita o dito. 
  B1.6. Seguir un texto breve articulado con 
claridade e pausadamente, no que se utilicen 
expresións sinxelas e habituais previamente 
traballadas e referidas a temas moi coñecidos 
dos ámbitos persoal e educativo (datos 
persoais, gustos e hábitos, materias que 
cursa, etc.), adecuado ao seu nivel escolar, 
actuando, de ser o caso, como mediación 
lingüística. 
  B1.7. Comprender a información esencial 
de pasaxes curtas gravadas, que conteñan 
conversas, narracións e/ou descricións 
predicibles, e de presentacións moi sinxelas 
emitidas con estruturas e léxico moi básico, e 
o apoio de imaxes moi redundantes, que traten 
sobre asuntos da vida cotiá e de necesidade 
inmediata, previamente traballados, e que 
estean pronunciadas con lentitude e claridade, 
aínda que sexa necesario escoitalas máis 
dunha vez. 

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

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CSIEE 

  CCEC 
 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

 

Bloque 2. Produción de textos orais 
 

 a 

 c 

 d 

 i 

  B2.1. Estratexias de produción: 

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

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

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

os coñecementos previos sobre modelos e 
secuencias de interacción, e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e memorizados. 

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

 

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

Compensación das carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, e paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificación de palabras de significado parecido.  

Definición ou reformulación dun termo ou 
expresión.  

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

Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

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

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

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

  B2.1. Pronunciar de maneira 
intelixible, aínda que se cometan erros 
de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe. 
  B2.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves e de estrutura moi 
simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da 
mensaxe aos recursos dos que se 
dispón, ou a reformulación ou 
explicación de elementos. 
  B2.3. Intercambiar de xeito 
intelixible información sobre 
transaccións e xestións cotiás moi 
elementais, usando un repertorio básico 
de palabras e frases simples 
memorizadas, e facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora 
necesite que se repita ou repetir o dito.  
  B2.4. Interactuar de xeito simple en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos simples 
para tomar ou manter a quenda de 
palabra, aínda que poidan darse 
desaxustes na adaptación ao 
interlocutor. 
  B2.5. Dar información sobre datos 
básicos persoais, expectativas ou 
gustos, utilizando un repertorio moi 
básico de expresións memorizadas 
sinxelas e habituais sobre estes datos, 
sempre que poida pedir confirmación da 
comprensión á persoa interlocutora ou 
que se lle repita o dito. 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CSIEE 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  CSIEE 
   

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

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  CSIEE 
 

 SLEB2.4. Desenvólvese 
de maneira simple nunha 
conversa formal ou 
entrevista (por exemplo, 
para realizar un curso de 
verán), achegando a 
información necesaria, 
expresando de maneira 
sinxela as súas opinións 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

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

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

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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

 a 

 c 

 d 

 i 

  B3.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e 
o tema, a partir da información superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos de cabeceira, etc. 

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

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

Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

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

Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 
novos elementos. 

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

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

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

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

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB3.3. Comprende 
correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala de si 
mesmo/a; se describen persoas, 
obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos pasados, e se 
expresan de maneira sinxela 
sentimentos e desexos, plans e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
 



26 
 

 a 

 c 

 d 

 i 

  B4.1. Estratexias de produción: 

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

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

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

Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

Estruturación do contido do texto. 

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

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

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

sos lingüísticos dispoñibles.  

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

Identificación de problemas, erros e repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 
 

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

Reescritura definitiva. 

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

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

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

 B4.4. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, 
actuando, de ser o caso, 
como mediación 
lingüística (adecuada ao 
seu nivel escolar) e cun 
formato preestablecido, 
en soporte tanto impreso 
como dixital, amosando 
interese pola 
presentación limpa e 
ordenada do texto. 

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

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

 

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

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

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

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións. 

Procesos fonolóxicos máis básicos. 

Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 

Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

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

 B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

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

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

  B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, recoñecendo o seu 
significados evidente, e pronunciar e 
entoar con razoable comprensibilidade, 
aínda que teña que repetir varias veces 
para se facer entender. 
  B5.2. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, tipográficas e 
de puntuación, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 
  B5.3. Utilizar para a comprensión e 
a produción de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relacións interpersoais, comportamento 
e convencións sociais, respectando as 
normas de cortesía máis básicas nos 
contextos respectivos. 
  B5.4. Producir textos e inferir o 
significado probable de palabras ou 
frases a partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
  B5.5. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 

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

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

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

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

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

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

 B5.5. Funcións 
comunicativas: 

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

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

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

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

Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a 

Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e 

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

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

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

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

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

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

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

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

  CCEC 

  CD 

  CSIEE 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS 

Retomaremos os contidos  de 2º eso que quedaron pendentes no curso 2020-2021, correspondentes 
as unidades 5 e 6 do libro en “Spirale 2”. 

 
Unité 5: J’ai visité un musée 
Objectifs communicatifs: Décrire des actions passées. Raconter des activités. Parler de ce que l’on sait 
faire. Exprimer des souhaits. 
Grammaire: Le passé composé: le choix de l’auxiliaire, l’accord du patrticipe,les expressions temporelles, 
la négation. La quantité : beaucoup (de)/peu (de) 
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Conjugaison: La formation du passé composé. La formation du participe passé. Le présent de l’indicatif 
:savoir. 
Vocabulaire: Les verbes de mouvement 
Phonétique: Les graphies du son /Wa/ .La liaison : auxiliaire + participe passé 
 
Unité 6: C’est les vacances! 
Objectifs communicatifs: Parler des moyens de transport. Parler des activités des vacances. Décrire un 
paysage.Donner des conseils. 
Grammaire: Les prépositions devant un moyen de transport. Le pronom y. 
Vocabulaire: Les moyens de transport. Les éléments du paysage. Les loisirs. 
Phonétique: Quelques sons difficiles: les consonnes. Quelques sons difficiles: les voyelles.La liaison: le 
pronom personnel + pronom y 
 

Contidos de 3º Eso, « En Spirale 3 » 

UNITÉ 0 C’est la rentrée  

Objectifs communicatifs: Se présenter. Communiquer en classe. 
Décrire des tenues. 
Dire l’heure. Raconter des événements passés. 
Décrire des paysages et personnes. 
Exprimer ses goûts. 
 
Grammaire: Les partitifs .Jouer du/de la +nom d’instrument. 
Le pronom  y. 
Le présent de l’indicatif :devoir,vouloir,savoir,pouvoir. 
L’impératif. 
Le passé composé. 
Le participe passé. 
 
Vocabulaire:La classe, le collège, les matières. 
Les vêtements, les instruments de musique,les pays, les animaux,les nombres,la maison,le  sport . 
Dossier: les vacances à la campagne ou en ville. 
La France et l’Europe. 
 
UNITÉ 1 Tribus d’ados 
Objectifs communicatifs :Décrire des activités. 
Parler de l’amitié. 
Donner son avis. 

 
 
Manifester des sentiments et des émotions. 
Exprimer l’accord et le désaccord. 
Indiquer la possession. 
 
Grammaire: Les différents moments de l’action: Le futur proche/le présent progressif/le passé récent. 
Les pronoms possessifs. 
Aller+infinitif. Être en train de+infinitif.Venir de +infini. 
 
Vocabulaire: L’expression de l’opinion. 
Les différents types de magazines pour ados. 
 
Phonétique: L’intonation dans l’expression de l’opinion. 
La liaison: adjectif possessif+nom. 
 
Dossier: Le langage des jeunes. 
Les villes de France. 
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Tâche globale: Savoir se présenter et présenter aux autres. 
 
UNITÉ 2  J’AIME LA PLANÈTE  
Objectifs communicatifs: Classer les paysages du monde. 
Parler des records. 
Parler d’écologie. 
Compter à partir de 100. 
 
Grammaire: Le superlatif. 
L’obligation et l’interdiction. 
Les pronoms relatifs qui/que. 
Cent/cents. 
Révision du présent de l’indicatif. 
 
Vocabulaire:Les paysages. Les continents. 
Les nombres à partir de 100. 
Les animaux sauvages ,l’écologie. 
 
Phonétique: L’intonation dans l’expression d’opinion. 
La liaison: adjectif possesssif+nom. 
 
Dossier: L’écologie et le recyclage. 
Les couleurs de la France. 
 
Tâche globale: Créer une campagne “écolo”. 
 
UNITÉ 3 - DES PROJETS PLEIN LA TÊTE 
 
Objectifs communicatifs: Expliquer et parler de ses projets. 
Commenter un document touristique. 
Organiser un séjour. 
Décrire des professions. 
 
Grammaire: Les expressions de temps utilisées avec le futur. Le futur simple. 
L’organisation du discours. 
Les métiers et les professions: le genre. 
Les adjectifs qualificatifs:le genre. 
Vocabulaire:Les métiers et les professions 
Les adjectifs pour décrire la personnalité. 
Les centres d’intérêt. 

 
Phonétique: La liaison:pronom personnel sujet+verbe au futur. 
 
Dossier: Les chiens guides d’aveugles. 
Un week-end à Paris. 
 
Tâche globale:Parler de ses projets futurs. 
 
UNITÉ 4:VIVE LA LECTURE 
Objectifs communicatifs: Parler des rubriques des magazines pour ados. 
Exprimer ses goûts littéraires. 
Faire des choix. 
Tutoyer et vouvoyer (1). 
 
Grammaire: Les adverbes en –ment. 
Les doubles pronoms. Les pronoms démonstratifs. 
Le tutoiement et le vouvoiement. 
Le passé composé (révision). 
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Vocabulaire:Les magazines pour ados. 
Les genres littéraires. 
 
Phonétique: La prononciation des adverbes en –ment. 
 
Dossier: Les livres et les magazines numériques. 
Les fêtes et les traditions françaises. 
Tâche globale: Créer un magazine. 
 

UNITÉ 5 – C’ÉTAIT COMMENT? 
 
Objectifs communicatifs: Décrire des habitudes et des situations passées. 
Faire un récit au passé. 
Situer et identifier une personne. 
 
Grammaire: Passé composé /imparfait. 
Les pronoms personnels toniques. 
L’imparfait. 
L’impératif affirmatif+pronom tonique. 
 

Vocabulaire: 
Les adjectifs pour décrire des situations. 
 
Phonétique:La prononciation de faire à l’imparfait. 
La liaison: c’est/ ce sont+pronom tonique. 
 
Dossier: Le plongeon extrême. 
Une visite en France. 
 
Tâche globale: Raconter son dernier anniversaire. 
 

UNITÉ 6 –VOYAGE,VOYAGE... 
 
Objectifs communicatifs: Parler de la francophonie. 
Préparer et participer à un concours. 
Décrire un voyage. Visiter les régions et les départements d’outre- mer. 

Tutoyer et vouvoyer(2). 
 
Grammaire: Le tutoiement et le vouvoiement(2). 
Le pronom “ où”. Le pronom “en”. 
Révision: le pronom “y”,le récit au passé. 
 
Vocabulaire:Les pays de la francophonie. Les départements et régions d’outre –mer. 
 
Phonétique: La liaison:pronom personnel sujet+y. 
La liaison:en+verbe. 
 
Dossier:La taversée du Canada de Nicolas Vanier. 
Les DROM,départements et régions d’outre –mer. 
 
Tâche globale: 
Réaliser un poster sur un pays francophone. 
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CONTIDOS PROCEDEMENTAIS 
Revisión dos coñecementos anteriores. Sensibilización para unha mellor comprensión das novas 
situacións. 

 Aclaración de dificultades para unha mellor comprensión das novas situacións e do seu 
contexto. 

 Escoita selectiva: busca do sentido global a través dos temos coñecidos. 
 Análise de exemplos de coherencia lóxica de textos para unha mellor comprensión das novas 

situacións e do contexto. 
 Reutilización da lectura de planos.  

 
 Identificación e anticipación do sentido e da estrutura perante hipóteses a partir das 

estratexias adquiridas e dos coñecementos en desenvolvemento. 
 Reprodución e repetición oral:  Entoación: esquemas melódicos de liaison, «enchaînement»; 

l’accent d’insistence. Pronunciación: enfoque contrastivo de e mudo e das semiconsoantes; 
as letras mudas; vocais labiais; o e mudo; oposicións pertinentes. Ritmo: grupos de 
respiración e de sentido. 

 Produción de mensaxes orais e escritos sinxelos: recoñecemento, identificación e 
autocorrección. Organización do texto, das ideas  e autocorrección. 

 Procedementos de escritura: a descrición. 
 Clasificación, categorización e memorización dos textos orais e escritos. 
 Análise de exemplos de coherencia lóxica dun texto para unha mellor comprensión da 

situación e do seu contexto. 
 Lectura comprensiva, selección de accións, relectura verificadora de hipóteses. 
 Lectura selectiva: técnicas de organización da información. 
 Organización de actividades: elementos e operacións. 
 Clasificación, categorización e memorización dos coñecementos mediante a confección de 

esquemas, listas e datas.  
 Sistematización da reflexión sobre estructuras lingüísticas e textuais gracias ó contraste entre 

as linguas. 
 Análise contrastivo dos elementos culturais. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Arredor de 60 sesións.Arredor de 10 sesións cada unidade. 

MATERIAIS CURRICULARES 

LIBRO DE TEXTO:  “En spirale” 3 
Livre de l’élève e “Cahier “ 

Oxford Educación 

Complementaremos con material audiovisual, e as lecturas adaptadas o nivel do alumno ,presente  na 

bibiloteca da  aula. 

 

 
 

 

CUARTO CURSO ESO 
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Obxetivos.contidos,criterios de avaliación ,estándares de aprendizaje seguindo  a 

LOMCE. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 B1.1. Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de 

información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema. 

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

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

– Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o 
contexto. 

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

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

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

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

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

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

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

 B1.3. Comprender o 
esencial en situacións que 
impliquen a solicitude de 
información xeral (datos 
persoais básicos, lugares, 
horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades 
cotiás, etc.), sempre que se 
fale con lentitude e con 
claridade.  

 B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas, básicas e breves 
sobre descricións, 
narracións, puntos de vista e 
opinións relativos a temas 
frecuentes e de necesidade 
inmediata relativas ao 
ámbito persoal, sempre que 
se fale con lentitude, 
articulando de forma clara e 
comprensible, e se a persoa 
interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido 
xeral e información moi 
relevante e sinxela de 
presentacións sinxelas e ben 

 SLEB1.1. Nas actividades de 
aula, persevera no seu 
proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades 
da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou 
detallada) e mellorándoo, de 
ser o caso: facendo 
anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, 
etc.) e inferindo o que non se 
comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias doutras 
linguas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de indicacións, 
anuncios, mensaxes e 
comunicados breves, 
articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, por 
megafonía, ou nun 
contestador automático), 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son 
non estea distorsionado.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal ou 
nunha entrevista na que 
participa (por exemplo, nun 
centro docente), preguntas 
sobre asuntos persoais ou 
educativos (datos persoais, 
intereses, preferencias e 
gustos persoais e 
educativos, coñecemento ou 
descoñecemento, etc.), así 
como comentarios sinxelos e 
predicibles relacionados con 
estes, sempre que poida 
pedir que se lle repita, aclare 
ou elabore algo do que se lle 
dixo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.4. Entende 
información relevante do que 
se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, 
en hoteis, tendas, albergues, 
restaurantes, espazos de 
lecer ou centros docentes), 
sempre que se fale amodo e 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

estruturadas sobre temas 
familiares e predicibles, 
previamente traballados, e 
de programas de televisión 
tales como boletíns 
meteorolóxicos ou 
informativos, sempre que as 
imaxes porten gran parte da 
mensaxe. 

con claridade.  

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa informal na 
que participa, descricións, 
narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito 
simple sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.6. Identifica a 
información esencial de 
programas de televisión e 
presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre asuntos 
cotiáns ou do seu interese 
familiares e predicibles 
articulados con lentitude e 
claridade (por exemplo, 
noticias, documentais ou 
entrevistas), cando as 
imaxes portan gran parte da 
mensaxe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

Bloque 2. Produción de textos orais  

 B2.1. Estratexias de 
produción:  
– Planificación: 

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

– Adecuar o texto ao 
destinatario, ao 
contexto e á canle, 
escollendo os 
expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr 
a intención 
comunicativa. 

– Execución: 
– Concibir a mensaxe 

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

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

– Expresar a mensaxe 
con claridade e 

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

 B2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e clara, 
utilizando, entre outros, 
procedementos como a 
adaptación da mensaxe a 
patróns da primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados, se non se 
dispón doutros máis 
precisos. 

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

 SLEB2.1. Fai presentacións 
breves e ensaiadas, 
seguindo un esquema lineal 
e estruturado, sobre 
aspectos concretos de 
temas do seu interese ou 
relacionados cos seus 
estudos, e responde a 
preguntas previsibles breves 
e sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB2.2. Participa en 
conversas informais breves 
e sinxelas, cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que 
establece contacto social 
básico, intercambia 
información e expresa de 
xeito sinxelo opinións e 
puntos de vista, fai 
invitacións e ofrecementos, 
pide e ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir 
para realizar unha actividade 
conxunta, facéndose 
comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite 
que se repita ou repetir o 
dito.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

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

– Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificar palabras 
de significado 
parecido.  

– Definir ou 
parafrasear un 
termo ou 
expresión.  

– Usar a lingua 
materna ou 
"estranxeirizar" 
palabras da lingua 
meta.  

– Pedir axuda. 
– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións 
que aclaran o 
significado.  

– Usar linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente (xestos, 
expresións faciais, 
posturas, contacto 
visual ou 
corporal).  

– Usar elementos 
cuasiléxicos (hum, 
puah…) de valor 
comunicativo. 

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

 B2.3. Rutinas ou modelos 

dito.  
 B2.4. Producir textos breves 

e comprensibles, tanto en 
conversa cara a cara como 
por teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela. 

 B2.5. Dar, solicitar e 
intercambiar información 
sobre temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese 
persoal, educativo ou 
ocupacional, e xustificar 
brevemente os motivos de 
determinadas accións e 
plans, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a 
reformulación para organizar 
o discurso e seleccionar 
expresións e estruturas, e a 
persoa interlocutora teña 
que solicitar ás veces que se 
lle repita o dito. 

 SLEB2.3. Desenvólvese coa 
debida corrección en 
xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as 
compras e o lecer (horarios, 
datas, prezos, actividades, 
etc.), seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e 
tratamento), facéndose 
comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite 
que se repita ou repetir o 
dito. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.4. Desenvólvese de 
xeito simple pero suficiente 
nunha conversa formal, 
nunha reunión ou nunha 
entrevista (por exemplo, 
para realizar un curso de 
verán), achegando 
información relevante, 
expresando de xeito sinxelo 
as súas ideas sobre temas 
habituais, dando a súa 
opinión sobre problemas 
prácticos cando se lle 
pregunta directamente, e 
reaccionando de forma 
simple ante comentarios, 
sempre que poida pedir que 
se lle repitan os puntos 
clave, se o necesita. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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básicos de interacción 
segundo o tipo de situación 
de comunicación. 

Obxectivo
s 

    

   

 a 
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 d 
 i 

        

    

    

    

    

    

   

 a 
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 i 

        

    

    

    

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 
 c 
 d 
 e 
 i 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de 

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

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

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

– Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto. 

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

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

 B3.2. Seguir instrucións e 
consignas básicas sinxelas 
e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, e 
con apoio visual. 

 B3.3. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
descritivos ou narrativos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
experiencias e a 
coñecementos propios da 
súa idade e do seu nivel 
escolar.  

 B3.4. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.2. Identifica, con 
axuda da imaxe, instrucións 
xerais breves e sinxelas de 
funcionamento e manexo de 
aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para 
a realización de actividades 
e normas de seguridade 
básicas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.3. Comprende 
correspondencia persoal 
sinxela, en calquera formato, 
na que se fala de si 
mesmo/a; se describen 
persoas, obxectos, lugares e 
actividades; se narran 
acontecementos presentes, 
pasados e futuros, e se 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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linguas. 
– Reformulación de 

hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos. 

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

textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
dixital, breves e ben 
estruturados, escritos nun 
rexistro formal ou neutro, 
que traten de asuntos 
cotiáns, de temas de 
interese ou relevantes para 
os propios estudos e as 
ocupacións, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un 
léxico de uso común. 

expresan de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos e 
opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese.  

 SLEB3.4. Entende o 
esencial de correspondencia 
formal na que se informa 
sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal 
ou educativo (por exemplo, 
sobre unha bolsa para 
realizar un curso de 
idiomas).  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 4: Produción de textos escritos  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B4.1. Estratexias de 
produción:  
– Planificación: 

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

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

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

– Execución: 
– Elaboración dun 

borrador seguindo 
textos modelo. 

– Estruturación do 
contido do texto. 

– Organización do texto 
en parágrafos curtos 

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

 B4.2. Completar 
documentos básicos nos 
que se solicite información 
persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación.  

 B4.3. Escribir mensaxes 
sinxelas e breves con 
información, instrucións e 
indicacións moi básicas 
relacionadas con 
actividades cotiás ou do seu 
interese. 

 B4.4. Producir textos curtos 
a partir de modelos sinxelos 
e básicos, actuando como 
mediación lingüística, de ser 
o caso (adecuado ao seu 
nivel escolar), e amosando 
interese pola presentación 
limpa e ordenada do texto. 

 B4.5. Escribir, en papel ou 
en soporte electrónico, 
textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas 
cotiáns ou do propio 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e 
relativa á súa formación, aos 
seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, 
para subscribirse a unha 
publicación dixital).  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.3. Escribe notas e 
mensaxes en diferentes 
soportes, nos que fai 
comentarios moi breves ou 
dá instrucións e indicacións 
relacionadas con 
actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese, 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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abordando en cada un 
unha idea principal, 
conformando entre 
todos o seu significado 
ou a idea global. 

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

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

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

– Revisión: 
– Identificación de 

problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás 
convencións 
ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 

interese, nun rexistro formal 
ou neutro, utilizando 
adecuadamente os recursos 
básicos de cohesión, as 
convencións ortográficas 
básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, 
cun control razoable de 
expresións e estruturas 
sinxelas e un léxico de uso 
frecuente. 

respectando as convencións 
e as normas de cortesía 
máis importantes. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

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

 a 
 c 
 d 
 i 
 o 

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

vocálicos. 
– Sons e fonemas 

consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos 
máis básicos.  

– Acento fónico dos 
elementos léxicos illados 
e na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 
– Uso das normas básicas 

de ortografía da palabra. 

 B5.1. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis 
común, recoñecendo os 
seus significados evidentes, 
e pronunciar e entoar de 
xeito claro e intelixible con 
razoable comprensibilidade, 
malia o acento estranxeiro 
moi evidente ou erros de 
pronuncia que non 
interrompan a 
comunicación, e que as 
persoas interlocutoras teñan 
que solicitar repeticións de 
cando en vez. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas 

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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– Utilización adecuada da 
ortografía da oración: 
coma, punto e coma, 
puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

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

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

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

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

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

 B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de 

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

– Participación en 

básicas, tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de 
uso común, e os seus 
significados asociados, con 
corrección suficiente para o 
seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a 
comprensión e a produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos á vida cotiá (hábitos 
de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, 
incluídas manifestacións 
artísticas como a música ou 
o cine), condicións de vida e 
contorno, relacións 
interpersoais (entre homes e 
mulleres, no traballo, no 
centro docente, nas 
institucións, etc.), e 
convencións sociais 
(costumes e tradicións), 
respectando as normas de 
cortesía e máis básicas nos 
contextos respectivos. 

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

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

 B5.6. Distinguir e levar a 
cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, mediante os 
expoñentes básicos de 
devanditas funcións e os 
patróns discursivos de uso 
máis habitual, así como os 
seus significados asociados 
(por exemplo, utilizar unha 
estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión); 
utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar, e 

escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas básicas de 
tratamento, etc.), e amosa 
respecto e interese polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
 CSIEE 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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proxectos nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

 B5.5. Funcións 
comunicativas:  
– Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 
sociais básicas propias da 
súa idade.  

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

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

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

– Expresión do 
coñecemento, o 
descoñecemento e a 
certeza.  

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

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

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

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

elemental; vivenda, fogar 
e contexto; actividades 
básicas da vida diaria; 
familia e amizades; 
traballo, tempo libre, lecer 
e deporte; vacacións; 
saúde máis básica e 
coidados físicos 
elementais; educación e 

empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos 
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, 
espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos 
moi frecuentes), sempre que 
sexan traballados na clase 
previamente. 
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estudo; compras básicas; 
alimentación e 
restauración; transporte, 
tempo meteorolóxico e 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.  

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

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

 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS. 

Retomaremos os contidos  de 3º eso que quedaron pendentes no curso 2020-2021 correspondentes 
as unidades 5 e 6 do libro en “Spirale  

 
UNITÉ 5 – C’ÉTAIT COMMENT? 
 
Objectifs communicatifs: Décrire des habitudes et des situations passées. 
Faire un récit au passé. 
Situer et identifier une personne. 
 
Grammaire: Passé composé /imparfait. 
Les pronoms personnels toniques. 
L’imparfait. 
L’impératif affirmatif pronom tonique. 
 

Vocabulaire: 
Les adjectifs pour décrire des situations. 
 
Phonétique: La pronontiation de faire à l’imparfait. 
La liaison: c’est/ ce sont+pronom tonique. 
 
Phonétique: La prononciation des adverbes en –ment 

 

UNITÉ 6 –VOYAGE,VOYAGE... 
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Le pronom “ où”. Le pronom “en”. 
Révision: le pronom “y”,le récit au passé 
 
Phonétique: La liaison:pronom personnel sujet+y. 
La liaison:en+verbe. 
 
Contidos de 4º eso ,Libro de « En Spirale 4 » 
 
Unité 0 :Le parfait élève 
Objectifs communicatifs: Parler de ses intentions et projets au futur. Raconter au passé. Décrire des 
personnes. Parler de soi. Expliquer sa façon de travailler. Donner son avis. 
Grammaire: les doubles pronoms. Le pronom relatif où. Les posséssifs. L’emploi des temps du passé.passé 
composé /imparfait. 
Conjugaison: le futur simple. Le passé composé. L’impératif (affirmatif/négatif). 
Vocabulaire: Les nombres. Les études. Lan ature et l’écologie. 
Dossier: le bahut ,tu y vas pourquoi?.La France de A  à Z. 
 
Unité 1 : Bien dans ton corps ! 
Objectifs communicatifs: Exprimer des états physiques et des états d’âme. Expliquer ce qu’il faut faire 
pour être en forme. Présenter les valeurs du sport. Donner son opinion sur le tabac.Exprimer des 
sentiments. 
Révision: Exprimer la douleur 
Grammaire : Les pronoms démonstratifs celui,celle/ceux, celles; ce qui/ce que. 
Les adjectifs et les pronoms indéfinis.La phrase exclamative avec quel(s) et quelle(s) 
Vocabulaire: Les verbes et les noms relatifs aux biemnfaits du sport. Révisions: le corps humain, le sport. 
Dossier: La championne de planche à voile Faustine Merret. La France au patrimoine mondial de 
L’UNESCO. 
Tâche globale: conseiller des activités sportives et montrer leurs avantages. 
 
Unité 2 : Un monde de communication 
Objectifs communicatifs : Donner son opinion sur le journal télévisé. Connaître et donner sona vis sur 
quelques émissions de télé françaises. Demander et des donner des conseils. 
Grammaire: La cause. Le but. Les hypothèses sur le présent et le futur. 
Conjugaison: Le conditionnel. 
Vocabulaire: les rubriques d’un journal télévisé. Les émissions de télé.  
Dossier: Les journées mondiales sans téléphone portable. La grotte de Lascaux. 
Tâche globale: Inventer un journal télévisé pour les jeunes. 
 
Unité 3: Notre génération 
Objectifs communicatifs : Décrire ses copains (personnalité et caractère). Expliquer les relations parents-
enfants. Exprimer le but. 
Grammaire: L’opposition : mais,par contre, alors que, tandis que .La concession : malgré + nom, bien que 
+ subjonctif. 
Conjugaison : Le subjonctif  présent 
Vocabulaire: Les adjectifs pour décrire la personnalité. Les qualités et les défauts. 
Dossier: Les tests de personnalité. Le canal du Midi 
Tâche globale: Parler de ce qui nous plaît et de ce qui nous déplaît. 
 
Unité 4 : Ados solidaires 
Objectifs communicatifs: Découvrir des activités bénévoles. Participer à un chantier de jeunes .Exprimer 
des souhaits. 
Grammaire: La durée: depuis, depuis que/qu’, il y a /cela fait...que/qu’ . Les pronoms interrogatifs . 
lequel(s),laquelles/lesquelles 
Vocabulaire: Les problèmes sociaux et humains 
Dossier: Le projet solidaire Bouge ta planète! .le Mont Saint-Michel. 
Tâche globale: Créer une affiche sur une action bénévole. 
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Unité 5 : Un monde de loisirs! 
Objectifs communicatifs : Décrire ses activités préférées .Parler de cinéma Découvrir différentes formes 
d’expression artisitique Exprimer la restriction 
Grammaire: La négation de plusieurs éléments: ne/n’ + ni (+ni) ne/n’...pas, ni(+ni) 
La place de l’adjectif. L’accord du participe passé: avec l’auxiliaire être, le pronom on (nous) et 
l’auxiliaire  avoir. 
Vocabulaire: Les loisirs.Les genres cinématographiques 
Dossier: Tu découvres le blog de Jennifer. Le  château de Versailles. 
Tâche globale: Créer un dico des loisirs. 
Unité 6 “On veut se faire entendre” 
Objectifs communicatifs :  Rapporter les paroles de quelqu’un. Donner son opinion sur des thèmes 
sociaux. Dire ce que quelqu’un nous a demandé. Exprimer des demandes et des revendications. Expliquer 
ce que quelqu’un nous a dit. 
Grammaire: Le discours indirect au présent 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Comprende-la información global e informacións específicas en situacións de comunicación cara 
a cara sobre temas coñecidos polo alumno cun máximo de 2 repeticións  

 Extraer informacións específicas de mensaxes orais sinxelas sobre temas relativos ás situacións 
de comunicación máis habituais na vida cotiá. 

 Participar en intercambios orais na clase, producindo un discurso comprensible. A mensaxe 
deberá adaptarse á situación de comunicación e á intención enunciativa. Esixirase que se 
atendan as pautas de ritmo e entoación. 

 Participar en situacións de comunicación simuladas e traballadas previamente, de forma 
comprensible, sen grandes titubeos e sen erros morfolóxicos e sintácticos que dificulten a 
comunicación. 

 Participar de forma activa e respectar e valora-las diferentes opinións. 
 Comprende-la información global e outras informacións específicas de textos escritos sinxelos 

sobre temas coñecidos polos alumnos, e ser capaz de predici-lo significado dalgúns elementos 
polo contexto ou polos coñecementos socioculturais. 

 Redactar textos e mensaxes sinxelas adaptadas ás diferentes situacións de comunicación, tipos 
de textos e convencións sociais. Obviaranse os erros que non dificulten seriamente a 
comprensión. 

 Ler,  coa axuda do dicionario, de maneira autónoma e comprensiva, libros, textos auténticos, 
folletos, amosando a súa comprensión mediante tarefas  diversas nas que se avaliará a 
comprensión e non a expresión. 

 Ser capaz de utilizar de forma autónoma estratexias que melloren a comunicación. Ser 
consciente da propio desenvolvemento para progresar. 

 Utilizar de maneira reflexiva os coñecementos adquiridos para auto corrixirse, mellora-las 
propias producións e a comprensión. 

Identificar e empregar en contexto aspectos socioculturais propios dos países francófonos e analizalos 
criticamente en contraste coa nosa cultura. 
 
 TEMPORALIZACIÓN 
Arredor de 90 sesións. Disporemos de 15 sesións por unidade. 
 
MATERIAIS CURRICULARES 
Libro de texto : “Spirale 4,livre de l’élève” et “Spirale 4 ,cahier d’exercice”, Oxford educación,2016 
                            Material audiovisual relacionados cos temas tratados na aula. Libros de lectura 
,adaptados ao seu nivel ,da biblioteca de aula do Departamento de Francés. 
 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES  FRANCÉS 2ª lingua 
 
1º CICLO 
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 Compresión do esencial de mensaxes orais e escritas sinxelas en situacións de aula ou sobre 
temas familiares tratados previamente.  

 Produción de mensaxes orais e escritas sinxelas para formular informacións, intencións e 
necesidades básicas.  

 
 

 Recoñecemento do erro como parte inherente ó propio proceso de aprendizaxe, utiliza-lo para 
mellorar. 

 Enfrontamento de novas dificultades que xorden na comunicación sen renunciar a comunicarse. 
 Actitude responsable na realización de tarefas e no coidado e presentación do material de 

traballo. 
 Colaboración nos traballos de grupo e respecto das opinións dos compañeiros. 
 Actitude positiva cara a aprendizaxe do francés e  as culturas que vehicula 

 
 

 

3º CURSO 

 
 Comprensión de mensaxes orais e escritas sinxelas sobre temas familiares.  
 Produción de mensaxes orais e escritas sinxelas sen grandes erros que impidan a 

comunicación. 
 Insistencia nos intentos de comprender e facerse comprender para superar os novos 

problemas que xorden na comunicación.  
 Participación de forma activa nos intercambios comunicativos respectando as diferentes 

opinións. 
 Actitude de respecto cara outras culturas. 

 

4º CURSO 
 Comprensión de informacións concretas  de mensaxes orais e escritas sinxelas sobre temas 

variados.  
 Produción de mensaxes orais e escritas sinxelas con certo grado de autonomía.  
 Ser consciente dos erros que se producen e intentar superalos mediante a observación e a 

reflexión.  
 Actitude aberta a outras culturas, comparación con respecto ós nosos hábitos.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os alumnos estarán informados de que na aprendizaxe desta lingua cualificaranse 4 aspectos: 
 
             Comprensión oral. 
             Comprensión escrita. 
             Expresión oral.  
             Expresión escrita. 
 
Cada parte puntuarase de 1 a 10,cun total de 40 puntos á súa  vez divididos entre 4 para a 
cualificación final. (Corresponde ao 80% da nota final) 
Ademais disto cualificarase o traballo  (10% ) e participación na aula (10%)  (tanto na clase como  o 
que puntualmente deban facer na casa .Este traballo será valorado con anotacións positivas ou 
negativas que quedarán rexistradas nas súas fichas e modificarán as notas das probas específicas 
utilizadas para cada avaliación. 
 As intervencións  do alumnado son cualificadas na clase e as notas positivas lles permiten valorar  
o seu traballo  e progresos e as negativas indícanlle que debe corrixir algunha actitude.Neste caso o 
profesor tamén terá  un diagnóstico para saber se é necesaria algunha atención máis personalizada 
para este alumno/a. 
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Publicación da Orde de avaliación ,disposición do 11/02/22 da Consellería de Educación. 
 
Seguindo a disposición da Consellería de Educación de Galicia do 11/02/22, coa a publicación da 
Orde de avaliación en ESO -BACH e co fín de facilitar o reforzo ,mellora e recuperación da materia 
,tendo en conta o cambio no calendario de avaliación do tercer trimestre : o alumnado cos contidos  
do 1º e 2º trimestre suspensos ,terán a posibilidade de realizar a recuperación deses contidos. 
Co fin de valorar o traballo ao longo do curso , a nota final será o resultado da media acada no 1º ,2º 
,3º e avaliación  final de xuño. 
      

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E AVALIACIÓN INICIAL 
 
Sinalar que as avaliacións iniciais faránse a partir do 2º curso da ESO  ,no primeiro curso,  a 
Segunda Lingua estranxeira é unha  nova materia para  os alumnos.   
Coa finalidade de revisión sistemática e cualificativa do proceso de aprendizaxe usaranse os 
seguintes procedementos. 
 

 1-Observación dos alumnos.Participación nas  actividades diarias,traballo en equipo,actitude na 
materia. 
  
 2-Recolleránse as tarefas encomendadas periódicamente, levando un rexistro das 
mesmas,prestando atención a que se acaden avances progresivos. 
 
  3-Na produción oral rexistraranse anotacións sobre preguntas e respostas,participación na clase… 
 
 Novas datas de avaliación para ESO : 
 
 3º avaliación : 6  - 8 de xuño  
 
 Avaliación final : 23 de xuño. 
  
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
A partir de 2º da E.S.O, tal coma indicamos no apartado anterior, faise un diagnóstico inicial con 

preguntas de comprensión oral e escrita tipo test. 

 Usaranse grellas de autocorrección para que o alumno teña coñecemento do seu progreso,gráficos 

exercicios de completar(tanto de comprensión oral     como escrita),test despois de cada 

unidade.Tamén despois de ver corrixido algún exercicio ou exame  pode facelo outro día para 

comprobar se non repite os erros,e o profesor verá se foron asimilados os contados.E dicir o mesmo 

exame corrixido é un instrumento de avaliación. 

 Farase un rexistro na clase ,de cada alumno, en relación cos bloques de contidos recollidos nesta 

programación. 
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FICHA DE AVALIACIÓN 

 
 
 

Apelidos 
:                                                                    Nome:                               
Grupo: 
Obxectivos Data:  Unidade nº 

... 
Nota media Outras notas Nota 

Comprensión 

Oral 

 

               

Comprensión 

Lectora 

 

               

Produción oral 

 

               

Produción 

Escrita 

 

               

Reflexión sobre a lingua 

 

               

Aspectos socioculturais 

 

               

Comentarios sobre: 

Asistencia 

a clase 

 

Proba final  

Caderno 

Material 

 

Deberes  

Actitude na aula  
 

Nota global:  
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PLANS DE TRABALLO PARA SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

Sinalar que os alumnos repetidores de 1º   e 2º curso da ESO, que teñen dificultades nas materias 

instrumentais poderán cambiar a optativa Francés 2º lingua polo reforzo de Lingua . 

 
 Para os alumnos pendentes os contidos esixibles serán os especificados no apartado de “mínimos 

esixibles”. 

As medidas de reforzo serán axeitadas ás dificultades dos alumnos: fichas de exercicios de relacionar 

imaxe –texto, completar “grilles”,exercicios fáciles tipo pasatempos, que permiten traballar só en sen 

moita dificultade. 

Estes exercicios son entregados ao principio de cada avaliación e deberán ser entregados antes da 

mesma. Neste tempo a profesora do departamento está a disposición do alumnado para solucionar 

dúbidas. Farase unha proba-exame para cada avaliación, do mesmo tipo das que o alumno xa coñece. 

 Para superar a materia pendente valorarase a realización das tarifáseo interese por preguntar e a 

superación dos obxectivos mínimos. 

 
  METODOLOXIA DIDÁCTICA 

 
 A metodoloxía utilizada terá como finalidade o desenvolvemento das capacidades dos alumnos, para 

iso, e en función das súas  características será o máis individualizada posible e tratarase de que sexan 

propostas creativas. 

 Partindo de actividades de grupo, poderanse ver as diferenzas entre os alumnos e facer fincapé en 

axudar a superar as dificultades de cada un. 

 Tendo en conta que os grupos de francés non son moi numerosos, non é difícil detectar estas 

diferenzas. 

 Polo que se refire á parte oral, aparte de “écoute” para recoñecer e diferenciar son, utilizaranse 

imaxes fixas ou en movemento para imaxinar textos. Vese aquí a iniciativa persoal ,creatividade de 

cada alumno e a capacidade de aplicar os coñecementos previos. Finalmente faise escoitar o texto 
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real das imaxes gravadas que foron visión adas sen son, comentando as diferenzas alumno pode aquí 

decatarse de que calquera interpretación é válida o importante é utilizar a lingua. 

Os materiais utilizados son basicamente de audio,vídeo e informáticos. 

 A recreación dunha situación real tamén serve para que se amose a iniciativa e creatividade persoal. 

 En canto á lingua escrita, o alumno pode finalizar unha historia da que coñece o principio, pode 

cambiar o final,adiantar o que vai suceder… 

Estes son algúns supostos nos que se basea esta metodoloxía. 

 
Nota: Os temas transversais están incluídos en cada “unité”. A atención á diversidade está explicada 

na metodoloxía usada na clase. 

As actividades complementarias ao final desta programación. 
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BACHARELATO 2º LINGUA 

 

 INTRODUCIÓN 

 
 A introdución presentada para a ESO é válida para bacharelato. Coa diferenza de que nestes cursos 

o alumnado que escolle como optativa francés lingua estranxeira ten uns intereses particulares de 

cara ao seu futuro (pensan estudar filoloxías, turismo, aplicación da lingua estranxeira como 

promoción do seus estudos superiores e saídas ao estranxeiro etc.) polo que se incide máis nos temas 

que lles poden resultar máis prácticos tanto desde o punto de vista gramatical, como de cara a utilizar 

con máis soltura a lingua ou incidir en temas de actualidade, literatura etc. 

 Cambia un pouco a forma de traballar que será máis autónoma e con posibilidade de traballar os 

temas que lles resulten máis atractivos segundo os seus propios intereses. 

Isto é posible como se reflicte na programación aberta que permiten os contidos do bacharelato 2ª 
lingua. 
 
 

OBXECTIVOS  XERAIS   

 
 Comprender e utilizar con fluidez e corrección crecentes a lingua estranxeira de forma oral e 

escrita para comunicarse en situacións reais diversas de maneira clara, persoal e creativa, 

amosando respecto e tolerancia cara ás ideas expresadas polos demais. 

 Interpretar textos orais, escritos e visuais dos medios de comunicación e utiliza-la información 

proporcionada polos mesmos con fins concretos. 

 Ler de maneira autónoma textos na lingua estranxeira que presenten distintas estruturas 

organizativas con fins diversos: información, adquisición de coñecementos en determinadas 

áreas de interese e para o lecer. 
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 Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación, nunha variedade 

crecente de situacións, co fin de mellora-la interpretación das mensaxes recibidas e as 

propias producións. 

 Coñece-los aspectos fundamentais do medio sociocultural propio da lingua estudada para 

conseguir unha mellor comunicación e unha mellor comprensión e interpretación doutras 

culturas desde a perspectiva da propia. 

 Utilizar estratexias lingüísticas e non lingüísticas para mellora-la comunicación e outras 

estratexias tendentes a controla-la propia aprendizaxe. 

 Amplia-los coñecementos acerca da lingua estranxeira utilizando os coñecementos previos 

acerca do funcionamento das linguas e aplica-los novos coñecementos para aprendizaxes 

e  campos do saber e da cultura. 

 Valorar criticamente outros modos de organiza-la experiencia e de estruturar as relacións 

persoais comprendendo o valor relativo das convencións e normas culturais. 

 
Comprende-la información global e aquelas informacións específicas previamente requiridas en textos 

orais, relativos ás situacións de comunicación habituais de comunicación ou relacionados cos ámbitos 

específicos de estudio, procedentes dos medios de comunicación audiovisual apoiándose en claves 

lingüísticas e non lingüísticas. 

 
 Comprende-las informacións de carácter xeral e específico contidas en textos escritos que 

presenten distintas estruturas organizativas, desenvolvendo estratexias persoais que lles 

axuden a acceder á información. 

 Participar en situacións habituais de comunicación utilizando, de forma oral e escrita, a lingua 

estranxeira co fin de satisfacer necesidades básicas, atendendo ás normas de comunicación 

interpersoal e mostrando interese por comprender e facerse comprender. 

 
 Ler de maneira autónoma e extensiva libros curtos e sinxelos que traten temas próximos ás 

súas necesidades e intereses. 

 Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación como forma de 

mellora-la participación en intercambios comunicativos e a comprensión dos textos. 

 Recoñece-lo valor das convencións socioculturais, lingüísticas e non lingüísticas, propias da 

lingua estranxeira para a comprensión das mensaxes e utilizalas para facer que a 

comunicación sexa máis eficaz. 



50 
 

 Utilizar estratexias que axuden a mellora-la comunicación e a controla-la propia aprendizaxe, 

aplicando á aprendizaxe da segunda lingua estranxeira as estratexias adquiridas nas outras 

linguas do currículo. 

 
 
 
 
 
Contidos,criterios de avaliación ,estándares de aprendizaxe e competencias clave en 1º de 
bacharelato según a LOMCE. 

Contidos –Criterios de avaliación-Estándares de aprendizaxe. Competencias. 

1º de bacharelato 

 

Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

 a 

 b 

 c 

 f 

  B1.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 

Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a 

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

Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 
a partir da comprensión de elementos significativos, 

paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 

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

Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 
s elementos. 

 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa, e 
conciencia da importancia 
de chegar a comprender 
textos orais sen precisar 
entender todos e cada un 
dos seus elementos. 

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

  B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas principais ou 
os detalles relevantes do texto.  
  B1.2. Identificar o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais e 
os detalles máis relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude media, transmitidos 
de viva voz ou por medios técnicos, 
claramente estruturados e articulados a unha 
velocidade lenta ou media, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que traten de 
aspectos concretos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou 
menos habituais, ou sobre os propios 
intereses nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, sempre que as 
condicións acústicas non distorsión en a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 
  B1.3. Comprender o esencial e a 
información relevante en situacións que 
impliquen a solicitude de información xeral 
(datos persoais, lugares, horarios, datas, 
prezos, formas de pagamento, actividades, 
etc.), sempre que lle poidan repetir o dito.  
  B1.4. Comprender o esencial en 
conversas sinxelas, básicas e breves sobre 
argumentacións básicas, puntos de vista e 
opinións relativos a temas frecuentes do 
ámbito persoal ou público, estados de saúde, 
sensacións e sentimentos básicos, 
claramente estruturados e articulados a unha 
velocidade lenta ou media, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 
  B1.5. Comprender o sentido xeral e a 
información moi relevante e sinxela de 
presentacións ben estruturadas sobre temas 
familiares e predicibles, e de programas de 
televisión tales como informativos, 
entrevistas ou anuncios, sempre que as 
imaxes sexan suficientemente redundantes 
para facilitar a comprensión. 
   

  SLEB1.1. Nas actividades de 
aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e mellorándoo, de ser o 
caso, facendo anticipacións do que 
segue (palabra, frase, resposta, etc.) 
e inferindo o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante os 
propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas. 
 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB1.3. Comprende, nunha 
conversa formal ou entrevista na que 
participa, información relevante de 
carácter habitual e predicible sobre 
asuntos prácticos no ámbito 
educativo (datos persoais, intereses, 
preferencias, e gustos e proxectos 
persoais e educativos, coñecemento 
ou descoñecemento, acordo e 
desacordo, etc.), sempre que poida 
pedir que se lle repita ou que se 
reformule, aclare ou elabore algo do 
que se lle dixo. 

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  SLEB1.4. Entende o que se di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes ou centros docentes), e 
os puntos principais e a información 
relevante cando se lle fala 
directamente en situacións menos 
habituais, pero predicibles (por 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 
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exemplo, a perda dun obxecto), 
sempre que poida volver escoitar o 
dito. 

  SLEB1.5. Comprende, nunha 
conversa informal na que participa, 
opinións xustificadas e claramente 
articuladas a unha velocidade lenta 
ou media, sobre diversos asuntos 
cotiáns ou de interese persoal, así 
como a expresión de sentimentos 
sobre aspectos concretos de temas 
habituais ou de actualidade, e se a 
persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  SLEB1.6. Identifica os aspectos 
máis importantes en presentacións 
sobre temas coñecidos ou do seu 
interese nos ámbitos persoal e 
educativo; e de programas 
informativos, documentais, 
entrevistas en televisión, anuncios 
publicitarios e programas de 
entretemento, cando o discurso está 
ben estruturado e articulado con 
claridade nunha variedade estándar 
da lingua, e con apoio da imaxe. 

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

 

Bloque 2. Produción de textos orais 
 

 a 

 b 

 c 

 f 

  B2.1. Estratexias de produción:  

Identificar o contexto, o destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción. 

Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e á canle, 
escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais, e a súa estrutura básica.  

Activar os coñecementos previos sobre modelos e 
secuencias de interacción, e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e memorizados. 

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

Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis 
 da mensaxe (limitar o que realmente lle 

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

Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

Modificar palabras de significado parecido.  

Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión.  

Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" palabras da 
 

 

Paralingüísticos: 

Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións 
que aclaran o significado.  

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

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

  B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, 
aínda que se cometan erros de pronuncia 
polos que as persoas interlocutoras teñan 
que solicitar repeticións para entender a 
mensaxe. 
  B2.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media, e de estrutura 
simple e clara, recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a reformulación, en 
termos máis sinxelos ou de significado 
aproximado, do que se quere expresar 
cando non se dispón de estruturas ou léxico 
máis complexos en situacións comunicativas 
máis específicas. 
  B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e 
intelixible, información en situacións de 
comunicacióalumnado e menos habituais, 
pero predicibles, nas que teña que expresar 
o acordo, o desacordo, o interese, a 
posibilidade e a imposibilidade, usando un 
repertorio de expresións frecuentes no 
ámbito público (doenzas, pequenas 
reclamacións, etc.), así como na expresión 
básica dos sentimentos e os intereses 
persoais, tales como satisfacción, desgusto, 
admiración e sorpresa. 
  B2.4. Producir textos de extensión breve 
ou media, tanto cara a cara como por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro ou informal, cun 
discurso comprensible e adecuado á 
situación, e utilizando as estratexias 
necesarias para iniciar, manter e facer 
progresar a comunicación. 
  B2.5. Intercambiar información e 
opinións, dar instrucións, describir e narrar 
acontecementos sinxelos, xustificar 
brevemente os motivos de accións e planos, 
formular hipóteses, facer suxestións e 
argumentar de xeito sinxelo, aínda que se 
produzan pausas para planificar o que se vai 
dicir e, en ocasións, haxa que formular a 
mensaxe en termos máis sinxelos e repetir 
ou reelaborar o dito para axudar á 
comprensión da persoa interlocutora. 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB2.2. Toma parte en 
conversas formais ou entrevistas de 
carácter educativo ou ocupacional, 
sobre temas moi habituais nestes 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre feitos 
concretos, pedindo instrucións ou 
solucións a problemas prácticos, 
suscitando de xeito sinxelo e con 
claridade os seus puntos de vista, e 
xustificando brevemente as súas 
accións, opinións e plans. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  SLEB2.3. Desenvólvese coa 
suficiente eficacia en situacións 
cotiás e menos habituais pero 
predicibles que poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía noutros países 
por motivos persoais ou educativos 
(transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, relacións coas 
autoridades, saúde ou lecer), e utiliza 
estratexias de comunicación 
lingüísticas (uso de exemplos e 
palabras de significado próximo) e 
xestos apropiados. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  SLEB2.4. Participa en conversas 
informais, cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas 
que intercambia información e se 
expresan e xustifican opinións 
brevemente; narra e describe feitos 
sinxelos ocorridos no pasado ou 
expresa brevemente plans de futuro; 
fai suxestións; pide e dá indicacións 
ou instrucións; expresa e xustifica 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

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

 B2.3. Rutinas ou modelos 
comúns de interacción 
segundo o tipo de 
situación de 
comunicación. 

sentimentos de xeito sinxelo, e 
describe con certo detalle aspectos 
concretos de temas de actualidade 
moi coñecidos ou de interese persoal 
ou educativo. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

 a 

 b 

 c 

 f  

  B3.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 
e o tema, a partir da información superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos de cabeceira, etc. 

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

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

Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

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

Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 
novos elementos. 

 B3.2. Recoñecemento da 
estrutura das cartas 
formais (remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura). 

  B3.1. Utilizar estratexias de lectura 
(recurso ás imaxes, títulos e outras 
informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de 
comunicación, e aos transferidos desde as 
linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non 
coñecidas. 
  B3.2. Seguir instrucións e consignas 
básicas, sinxelas e predicibles, de carácter 
público, institucional ou corporativo. 
  B3.3. Comprender información relevante 
e previsible en textos descritivos ou 
narrativos breves e ben estruturados nos que 
se informa de acontecementos, se describen 
accións, persoas, obxectos e lugares, e se 
manifestan opinións con expresións 
sinxelas, relativos a experiencias e a 
coñecementos propios da súa idade e do seu 
nivel escolar. 
  B3.4. Recoñecer a estrutura das cartas 
formais (remitente, cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo 
da carta, despedida e sinatura), e 
comprender un repertorio elemental e básico 
de expresións fixas de confirmación ou 
denegación, obriga, coñecemento, 
necesidade e permiso utilizadas para a 
concesión dunha bolsa, a confirmación dun 
pedimento, a reserva dun hotel, etc.  
  B3.5. Identificar a información esencial, 
os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, en formato impreso ou 
en soporte dixital, ben estruturados e de 
curta ou media extensión, escritos nun 
rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns, temas de interese ou 
relevantes para os propios estudos ou as 
ocupacións e que conteñan estruturas 
frecuentes e un léxico xeral de uso común. 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB3.2. Entende o sentido 
xeral e os puntos principais de 
anuncios e comunicacións sinxelos 
de carácter público, institucional ou 
corporativo, que conteñan 
instrucións e indicacións de carácter 
previsible, claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu 
interese persoal ou educativo (por 
exemplo, sobre cursos, prácticas ou 
becas). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB3.3. Identifica a información 
máis importante en instrucións sobre 
o uso de aparellos ou de programas 
informáticos de uso habitual, e sobre 
a realización de actividades e 
normas de seguridade ou de 
convivencia no ámbito público e 
educativo. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB3.4. Identifica en lecturas 
adaptadas as liñas xerais do 
argumento, o carácter dos 
personaxes e as características do 
lugar e o tempo en que se 
desenvolven. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  SLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal, breve e 
sinxela, en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou blogs, na 
que se describen e narran feitos e 
experiencias, impresións e 
sentimentos, e se intercambian 
información e opinións sobre 
aspectos concretos de temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB3.6. Entende o esencial de 
correspondencia formal institucional 
ou comercial sobre asuntos que 
poden xurdir, por exemplo, mentres 
organiza ou realiza unha viaxe ao 
estranxeiro (concesión dunha bolsa, 
confirmación dun pedimento, reserva 
dun hotel, etc.). 
 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



53 
 

  SLEB3.7. Entende información 
específica relevante en páxinas web 
e outros materiais de referencia ou 
consulta (glosarios, dicionarios, 
enciclopedias e revistas) claramente 
estruturados, que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, vídeos ou 
animacións que axuden á 
comprensión sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos 
relacionados coa súa especialidade 
ou cos seus intereses. 

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

 a 

 b 

 c 

 f 

  B4. Estratexias de produción:  

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

Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos 
os (uso dun dicionario ou dunha gramática, 

obtención de axuda, etc.).  

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

Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

n do contido do texto. 

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

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

Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 
modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 

e os recursos lingüísticos dispoñibles.  

Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 
feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 

 

Identificación de problemas, erros e repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

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

Reescritura definitiva. 

 B4.2. Elaboración de 
cartas formais 
respectando a súa 
estrutura: remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura.  

 B4.3. Elaboración de 
informes expositivos 
elementais e breves, 
organizados nunha 
estrutura básica que 
inclúa unha introdución, o 
corpo do informe, a 
conclusión e a 
bibliografía. 

  B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos de lonxitude breve ou 
media (elección da persoa destinataria, 
finalidade do escrito, planificación, redacción 
do borrador, revisión do texto e versión final), 
incorporando esquemas e expresións de 
textos modelo con funcións comunicativas 
similares ao texto que se quere producir. 
  B4.2. Completar documentos básicos 
nos que se solicite información persoal ou 
relativa aos seus estudos ou á súa 
formación.  
  B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e 
breves con información, instrucións e 
indicacións básicas e opinións sinxelas, 
relacionadas con actividades cotiás ou do 
seu interese. 
  B4.4. Producir correspondencia formal 
para solicitar ou dar información relativa a 
bens e servizos, a partir de modelos sinxelos 
e básicos, actuando como mediación 
lingüística (adecuada ao seu nivel escolar), 
de ser o caso, cunha presentación do texto 
limpa e ordenada. 
  B4.5. Escribir, en papel ou en soporte 
dixital, textos de estrutura clara, breves ou de 
extensión media, sobre asuntos cotiáns ou 
temas de interese persoal ou educativo, nun 
rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 
os recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control razoable de 
estruturas e un léxico de uso frecuente de 
carácter xeral. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB4.3. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte, nos que 
solicita e transmite información e 
opinións sinxelas, respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía.  

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal básica e 
breve, dirixida a institucións públicas 
ou privadas ou entidades comerciais, 
na que pide ou dá información, ou 
solicita un servizo, respectando as 
convencións formais e normas de 
cortesía máis comúns neste tipo de 
textos, cunha presentación limpa e 
ordenada do texto. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

  SLEB4.5. Escribe, nun formato 
convencional, informes expositivos 
moi breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un tema 
educativo, facendo breves 
descricións e narrando 
acontecementos seguindo unha 
estrutura esquemática moi sinxela 
(título, corpo do texto e, de ser o 
caso, conclusión e bibliografía). 

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CCEC 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
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  B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos: 

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.  

Procesos fonolóxicos máis básicos.  

Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 

Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, 
oma, puntos suspensivos, parénteses e 

 B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:  

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

Achegamento aos hábitos e ás actividades de estudo, 
traballo e lecer, condicións de vida e relacións 
interpersoais (no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional); o contorno xeográfico básico (clima, 
rexións) e referentes artístico-culturais (feitos históricos e 
personaxes salientables). 

Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes e 
tradicións fundamentais, e calquera outro aspecto 
cultural de interese, así como os aspectos culturais 
básicos que permitan comprender os países onde se fala 
a lingua estranxeira e actuar neles adecuadamente. 

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

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

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

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

 B5.5. Funcións 
comunicativas:  

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

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

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

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

Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a 

Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización 
 

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

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

 B5.6. Léxico oral e escrito 
básico de uso común 

  B5.1. Expresarse coa suficiente fluidez 
para que poida seguirse sen moita dificultade 
o fío do discurso, aínda que poidan 
producirse pausas para planificar o que se 
vai dicir e, en ocasións, haxa que interromper 
e reiniciar a mensaxe para reformulala en 
termos máis sinxelos e máis claros para a 
persoa interlocutora. 
  B5.2. Utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación e de formato de 
uso moi frecuente, en textos escritos en 
diferentes soportes, coa corrección 
suficiente para non dar lugar a serios 
malentendidos, aínda poidan cometerse 
erros que non interrompan a comunicación. 
  B5.3. Utilizar para a comprensión e 
produción de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos á vida 
cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida e 
contorno, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento 
(posturas, expresións faciais, uso da voz, 
contacto visual e proxémica), e convencións 
sociais (actitudes e valores), axustando a 
mensaxe á persoa destinataria e ao 
propósito comunicativo, e amosando a 
propiedade e a cortesía debidas. 
  B5.4. Producir textos e inferir o 
significado probable de palabras ou frases 
que descoñece a partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas 
que coñece. 
  B5.5. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados 
cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 
  B5.6. Distinguir e levar a cabo as 
funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, mediante os expoñentes 
básicos das devanditas funcións e os 
patróns discursivos de uso máis habitual, así 
como os seus significados asociados (por 
exemplo, utilizar unha estrutura interrogativa 
para facer unha suxestión), e empregar para 
comunicarse mecanismos sinxelos bastante 
axustados ao contexto e á intención 
comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe 
persoal, espacial e temporal, xustaposición, 
e conectores e marcadores discursivos moi 
frecuentes), sempre que sexan traballados 
na clase previamente. 
  B5.7. Recoñecer e utilizar un repertorio 
léxico de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, os estudos e as 
ocupacións, e un repertorio limitado de 
expresións de uso moi frecuente suficiente 
para comunicar no seu nivel escolar. 

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

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

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

  CCL 
  CAA 

  CSC 

  CCEC 

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

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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relativo a aspectos 
culturais variados:  

Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos típicos, 
costumes alimentarios, tabús, convencións sociais, 
horarios etc.); familia e amizades; actividades de lecer; 
viaxes e transportes; festas e celebracións; saúde e 
educación; compras e actividades comerciais. 

Bens e servizos básicos. 

Contorno: clima, campo, cidade e lugares máis 
representativos. 

Tecnoloxía: aparellos de uso cotián.  

Calquera outro que se considere de interese. 

Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos básicos e 

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

 
 

       SLEB4.2. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (nivel de estudos, 
materias que cursa, preferencias, etc.), 
cunha finalidade específica, como 
solicitar unha bolsa. 

  
CCL 
  
CD 
  
CAA 

  SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que solicita e 
transmite información e opinións sinxelas 
e nos que resalta os aspectos que lle 
resultan importantes, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, 
tamén nas redes socias. 

  
CCL 
  
CD 
  
CAA 

  SLEB4.4. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente destinada 
a pedir ou dar información, solicitar un 
servizo ou realizar unha reclamación ou 
outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de 
cortesía usuais neste tipo de textos, 
cunha presentación limpa e ordenada do 
texto. 

  
CCL 
  
CCEC 
  
CD 
  
CSC 

  SLEB4.5. Escribe, nun formato 
convencional, informes expositivos 
breves e sinxelos, atendendo á súa 
estrutura básica e particularidades 
sintáctico-discursivas elementais, nos 
que dá información esencial sobre un 
tema educativo, ocupacional ou menos 
habitual, describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de 
maneira sinxela os motivos de certas 
accións.  

  
CCL 
  
CCSC 
  
CD 

 

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

 a 

 b 

 c 

 f 

 p 

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

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.  

Procesos fonolóxicos máis básicos.  

  B5.1. Expresarse de xeito claro e 
comprensible e coa suficiente fluidez para 
facerse entender, aínda que poidan 
producirse pausas e mesmo se as persoas 
interlocutoras poden necesitar repeticións 
cando se trata de palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en cuxa articulación 

  SLEB5.1. Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na escrita, e 
trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza 
con eficacia comunicativa patróns de 
ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

  
CCL 
  
CAA 
  
CCEC 
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Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 

Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

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

 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

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

Achegamento aos hábitos e ás actividades de estudo, traballo e 
lecer, condicións de vida e relacións interpersoais (nos ámbitos 
educativo, ocupacional e institucional); o contorno xeográfico básico 
(clima, rexións) e referentes artístico-culturais (feitos históricos e 
personaxes relevantes). 

Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes e tradicións 
fundamentais, e calquera outro aspecto cultural de interese, así 
como os aspectos culturais básicos que permitan comprender os 
países onde se fala a lingua estranxeira e actuar neles 
adecuadamente. 

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

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

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

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

Recurso aos coñecementos e ás experiencias lingüísticas noutras 
linguas que coñece (patróns discursivos para a organización e 
ampliación ou restruturación da información; elementos adecuados 
de coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso, facer 
progresar o tema, etc.). 

 B5.5. Funcións comunicativas:  

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

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

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

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

xpresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza.  

Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e a 

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

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

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

Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos típicos, costumes 
alimentarios, tabús, convencións sociais, horarios, etc.); familia e 
amizades; actividades de lecer; viaxes e transportes; festas e 
celebracións; saúde; educación; compras e actividades comerciais; 
bens e servizos básicos; contorno (clima, campo, cidade e lugares 

tativos); tecnoloxía (aparellos de uso cotián), e e 
calquera outro que se considere de interese. 

Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos básicos e moi habituais. 

poden cometerse erros que non 
interrompan a comunicación. 
  B5.2. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, de puntuación e 
de formato máis frecuentes con razoable 
corrección de modo que se comprenda a 
mensaxe, aínda que pode darse algunha 
influencia da primeira ou doutras linguas; e 
saber manexar os recursos básicos de 
procesamento de textos para corrixir os 
erros ortográficos dos textos que se 
producen en formato electrónico, e 
adaptarse ás convencións comúns de 
escritura de textos en internet. 
  B5.3. Utilizar, para a comprensión e a 
produción de textos orais e escritos, os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos á vida 
cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida e 
contorno socioeconómico, relacións 
interpersoais (xeracionais ou nos ámbitos 
educativo, ocupacional e institucional), e 
convencións sociais (actitudes e valores), 
así como os aspectos culturais xerais que 
permitan comprender e expresar 
adecuadamente información e ideas 
presentes nos textos. 
  B5.4. Producir textos e inferir o 
significado probable de palabras ou frases 
que descoñece a partir das experiencias e 
os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
  B5.5. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados 
cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 
  B5.6. Distinguir e levar a cabo as 
funcións requiridas polo propósito 
comunicativo e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como 
patróns discursivos habituais para iniciar e 
concluír o texto adecuadamente, organizar 
a información de xeito claro, ampliala con 
exemplos ou resumila. 
  B5.7. Coñecer e utilizar léxico escrito 
de uso común relativo a asuntos cotiáns e 
a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións e 
modismos de uso frecuente. 

  SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa 
respecto e interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir, adecuando a 
súa produción ás convencións 
sociolingüísticas da lingua meta. 

  
CCL 
  
CCEC 
  
CSC 
  
CAA 

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

  
CCL 
  
CCEC 
  
CSC 
  
CAA 

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

  
CCL 
  
CCSC 
  
CCEC 

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

  
CCL 
  
CCSC 
  
CAA 
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 B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada idioma. 

 

CONTIDOS conceptuais 1º Bacharelato 

Retomaremos contidos  das unidades 5 e 6 que non se poideron ver en 4ºESO  

Objectifs communicatifs : Décrire ses activités préférées .Parler de cinéma Découvrir différentes formes 
d’expression artisitique Exprimer la restriction 
Grammaire: La négation de plusieurs éléments: ne/n’ + ni (+ni) ne/n’...pas, ni(+ni) 
La place de l’adjectif. L’accord du participe passé: avec l’auxiliaire être, le pronom on (nous) et 
l’auxiliaire  avoir. 
Unité 6 “On veut se faire entendre” 
Objectifs communicatifs :  Rapporter les paroles de quelqu’un. Donner son opinion sur des thèmes 
sociaux. Dire ce que quelqu’un nous a demandé. Exprimer des demandes et des revendications. Expliquer 
ce que quelqu’un nous a dit. 
Grammaire: Le discours indirect au présent 
 

Contidos 1º Bacharelato. 
 
 Neste curso 21-22 o alumnado terá un libro do texto :”Nouvelle Génération” (tout en un) A2-B1 , 
Santillana.Livre et cahier d’activité. 
 
A organización das unidades didácticas basearase no proxecto e preparación dunha viaxe a Francia. O 
profesor adaptará os contidos (podéndose obviar algúns deles) ó nivel e á dinámica do  grupo e tratará 
de establece-los procedementos e actividades en diferentes niveis e ritmos para asegura-lo progreso de 
todos e cada un dos alumnos. Propóñense 5 grandes bloques temáticos: 

1. Proxecto da viaxe: destino, motivación, primeiros contactos,  etc. 
1. Medios de transporte: tren, avión, coche particular, autobús... 
1. Aloxamento: hotel, cámping, albergue de xuventude, casa particular, casa dun amigo... 
1. Actividades culturais e de ocio: excursións, museos, monumentos... 
2. Viaxe e chegada: os encontros, a familia, relacións...       

 
 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 
_Establecer contactos con vistas a facer unha viaxe: invitar ou propoñer a alguén ir a visitalo. 
_Ler folletos turísticos sobre distintas zonas ou cidades en Francia. 
_Comprender o esencial de informacións orais de diferentes medios relativas a unha rexión, unha cidade, 
un país francófono. 
_Establecer contactos telefónicos ou por carta con persoas de fala francesa dando informacións sobre un 
mesmo ou pedindo informacións sobre outras persoas. 
_Escribir unha carta aceptando unha invitación ou anunciando a nosa visita. 
_Informarse nunha axencia de viaxes sobre os medios de transporte ó destino escollido. 
_Reservar billetes de tren ou de avión por teléfono. 
_Comprender informacións nunha estación, nun aeroporto... 
_Saber ler os billetes de tren ou de avión. 
.Discutir as preferencias no relativo ó aloxamento, comparar as distintas posibilidades. 
_Reservar habitación nun hotel, informarse nun cámping, nun albergue... 
_Comprender documentos orais ou escritos auténticos relativos a distintos tipos de aloxamento: folletos, 
pegatinas, anuncios na prensa, etc. 
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_Escribir unha carta de reserva. 
_Propoñer, facer proxectos para saídas en grupo. 
_Estudar itinerarios, expresar preferencias sobre distintas actividades. 
_Comprender informacións orais relativas ó estado das estradas e ó tempo previsto. 
_Establecer por escrito un itinerario. 
_Escribir unha mensaxe indicando cómo chegar a un lugar determinado. 
_Expresar acordo ou desacordo, contradicir, argumentar. 
_Comprender textos orais nos que alguén fala do seu pasado. 
_Dar a benvida, facer cumpridos, dar o parabén. 
_Interrogar a alguén sobre o seu pasado. 
Falar do pasado: contar accións pasadas, describir un estado do pasado. 
_Expresar a propia opinión: no presente e no pasado 
_Anunciar por telegrama ou teléfono a nosa chegada.  
 
CONTIDOS CONCEPTUAIS  
Áreas temáticas: as viaxes, intercambios escolares; a correspondencia amigable e profesional; os distintos 
tipos de aloxamento (cámping, hotel, casas en aluguer, albergues...); os medios de transporte (avión, tren, 
o T.G.V.); os estudios; a familia, os amigos; a saúde; algunhas rexións francesas; o ocio (excursións, cine, 
deporte ...); a meteoroloxía. 
 

Intencionalidade comunicativa: dar e pedir informacións  sobre un mesmo e os outros; 
intercambiar información sobre aloxamento e medios de transporte, itinerarios de viaxe; opinar, expresar 
acordo e desacordo, contradicir, explicar; describir a unha persoa, describirse a un mesmo, describir a 
propia vivenda; establecer comparacións; invitar, aceptar ou rexeitar unha invitación. 
Morfosintaxe: a interrogación: formas das preguntas; a expresión do tempo no discurso (o futuro: futuro 
simple e futuro próximo, o pasado: passé composé, imperfecto, relación passé composé-imperfecto); o 
condicional, o condicional de cortesía; os pronomes en, y; as completivas: j’espère que ..., je sais que..., je 
crois que...; as temporais; os relativos qui, que, où; a comparación; os superlativos; formas interrogativas: 
lequel, laquelle...; os demostrativos; pronomes persoais: colocación; formación de palabras: os adverbios 
en -ment; a expresión da consecuencia: alors, donc, c’est pourquoi; a expresión da duración: depuis, 
pendant, ça fait ... que; expresión da obriga: devoir, il faut + infinitif; a localización espacial; as propostas: 
condicional, si + imparfait ...; a expresión da oposición: pourtant, mais, par contre... 
Léxico relativo ás áreas temáticas tratadas: viaxes, vacacións, medios de transporte, aloxamento, turismo, 
familia, estudios, ... 
Elementos fonolóxicos: sons diferentes en relación coa lingua galega e castelá, ritmo e entoación. 
Estratexias: distinción entre as características do discurso familiar e profesional; diferentes maneiras  

de invitar ou propoñer segundo a situación; estratexias lingüísticas e non lingüísticas que axudan a 

 manter a comunicación; toma de notas, consulta autónoma de documentos auténticos; a 

 organización das ideas; lectura comprensiva; normas que rexen a comprensión de textos orais de  

carácter narrativo e descritivo. 
 
  METODOLOXIA DIDÁCTICA 
 
 A metodoloxía utilizada terá como finalidade o desenvolvemento das capacidades dos alumnos,para iso, 
e en función das súas  características será o máis individualizada posible e tratarase de que sexan 
propostas creativas. 
 Partindo de actividades de grupo,poderanse ver as diferenzas entre os alumnos e facer fincapé en axudar 
a superar as dificultades de cada un. 
 Tendo en conta que os grupos de francés non son moi numerosos,non é difícil detectar estas diferenzas. 
 Polo que se refire á parte oral,aparte de “écoute” para recoñecer e diferenciar son,utilizaranse imaxes 
fixas ou en movemento para imaxinar textos.Vese aquí a iniciativa persoal ,creatividade de cada alumno 
e a capacidade de aplicar os coñecementos previos.Finalmente faise escoitar o texto real das imaxes 
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gravadas que foron visionadas sen son, comentando as diferenzas.O alumno pode aquí decatarse de que 
calquera interpretación é válida o importante é utilizar a lingua. 
Os materiais utilizados son basicamente de audio,vídeo e informáticos. 
 A recreación dunha situación real tamén serve para que se amose a iniciativa e creatividade persoal. 
 En canto á lingua escrita, o alumno pode finalizar unha historia da que coñece o principio, pode cambiar 
o final,adiantar o que vai suceder… 
Estes son algúns supostos nos que se basea esta metodoloxía. 
 
Nota: Os temas transversais están incluídos en cada “unité”. A atención á diversidade está explicada na 
metodoloxía usada na clase. 
As actividades complementarias ao final desta programación. 
CONTIDOS PROCEDEMENTAIS 
-Comprensión global e específica de textos orais propios da comunicación interpersonal e relativos ás 
áreas temáticas tratadas procedentes de diversas fontes (profesor, compañeiros, televisión, radio, 
reportaxes de vídeo...). 
Escoita e comprensión de anuncios nunha estación ou aeroporto. 
-Comprensión de textos orais relativos ó estado das estradas e á climatoloxía. 
-Participación activa en intercambios orais, en pequeno grupo ou en parella, sobre os temas tratados 
(aloxamento, viaxes, medios de transporte, ocio...) expresando opinión, preferencias, comparando ou 
informando e producindo mensaxes comprensibles e adaptadas á situación de comunicación. 
-Utilización de estratexias que axudan a participar na conversación e a manter a comunicación. 
-Utilización de estratexias que axudan a comprender os textos. 
-Lectura e comprensión de cartas, folletos turísticos, billetes, notas, diarios de viaxe, etc. 
-Producións escritas: elaboración de cartas de invitación ou aceptación dunha invitación, notas sobre 
localización dun lugar, itinerarios. 
-Produción de mensaxes nos que se fala dun mesmo, da súa familia, da súa cidade. 
-Lectura extensiva dun texto curto de viaxes seguindo a liña argumental. 
-Lectura intensiva de textos de carácter turístico,  sobre costumes e ocio nun determinado país ou cidade, 
distinguindo entre datos obxectivos e opinión. 
-Reflexión sobre o funcionamento da lingua nas situacións de comunicación propostas. 
-Utilización dos coñecementos adquiridos para a autocorrección e mellora-la eficacia na comunicación. 
-Utilización autónoma de recursos na aprendizaxe (dicionarios, libros de consulta...) 
-Adecuación das producións ás distintas situacións de comunicación (con amigos ou familiares, en 
axencias de viaxe, hoteis, restaurantes, etc.). 
-Localización dos elementos propios da civilización francófona nos textos, elementos culturais, 
convencións sociais. Comparación cos nosos hábitos. 
-Emprego contextualizado desas convencións socioculturais 
 
CONTIDOS ACTITUDINAIS 
 
-Valoración da importancia da capacidade de expresarse oralmente para establecer contactos con 
estudantes de fala francesa e realizar viaxes a Francia ou a un país francófono. 
-Interese por obter e comprender información oral ou escrita sobre rexións ou cidades francesas. 
-Valoración da importancia das viaxes e do coñecemento de distintos modos de vida e costumes. 
-Valoración da importancia da expresión escrita para relacionarse con persoas que viven lonxe. Interese 
pola  produción  de textos de carácter amigable. 
-Interese por comprender un texto sobre viaxes aínda que non se comprendan tódolos elementos. 
-Interese por corrixir as propias producións para lograr unha comunicación máis efectiva. Actitude positiva 
na superación dos problemas. 
-Respecto  e valoración crítica de aspectos socioculturais tratados nos textos. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN   
 
-Extrae-la información global e informacións específicas en textos orais, emitidos en situación de 
comunicación cara a cara sobre temas relacionados coa vida cotiá dos alumnos, aspectos socioculturais e 
temas referidos ós  temas da programación. 
-Extraer informacións globais e específicas previamente requiridas en textos orais que presenten apoio 
visual, procedentes dos medios de comunicación sobre temas relativos á  programación. Avaliarase a 
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capacidade dos alumnos de entender o esencial das informacións, aínda que non se comprenda a 
totalidade, e a comprensión de informacións específicas relevantes. 
-Participar en intercambios comunicativos orais en situacións habituais de comunicación sobre temas que 
xa foran traballados previamente ou sobre aspectos cotiás da vida dos alumnos, producindo un discurso 
comprensible, sen erros ou silencios que impidan a comunicación, adecuado á situación e utilizando as 
estratexias necesarias para iniciar, manter e facer progresar a conversación. 
-Extrae-la información contida en textos escritos de distintos tipos (narrativos, descritivos e expositivos) 
e procedentes de diversas fontes (periódicos, revistas, libros, etc.), relacionados cos temas da 
programación e con intereses dos alumnos, con axuda do dicionario e doutros recursos. 
-Ler de maneira autónoma textos sinxelos con sentido completo sobre temas relacionados cos seus 
intereses e cos bloques temáticos, facendo uso do dicionario e mostrando  a súa comprensión por medio 
dunha tarefa que será explicada previamente e que avaliará a comprensión e non a expresión. 
-Redactar textos escritos sinxelos e comprensibles relativos a situacións habituais da vida cotiá e ós temas 
da programación (cartas, enquisas, notas ...), respectando as convencións da lingua escrita, de maneira 
cohesionada e coherente. Avaliarase tamén a capacidade de manexa-los materiais de consulta necesarios. 
-Utilizar de maneira reflexiva e consciente os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico do 
francés e o seu funcionamento no discurso como un instrumento de control e autocorrección das propias 
producións e para comprender mellor as producións alleas. Avaliarase a capacidade de recoñecer a 
corrección formal e a adecuación do discurso á situación de comunicación. Tamén se avaliará a utilización 
consciente de elementos de cohesión e coherencia e estratexias para asegurar unha mellor comprensión 
das propias producións. 
-Recoñece-los factores socioculturais dos países nos que se fala o francés e analizalos, facendo unha 
reflexión crítica e contrastiva con outras culturas. Avaliarase a capacidade de identificar e analizar os 
trazos propios do contexto sociocultural dos países francófonos, necesarios para unha correcta 
elaboración e interpretación dos textos. 
-Utilizar estratexias que axuden a superar as dificultades na comunicación e progresar de maneira 
autónoma na aprendizaxe do francés. Avaliarase a capacidade de trasladar estratexias e destrezas 
adquiridas na aprendizaxe a novas situacións. Tamén se trata de avalia-lo seu papel activo no proceso da 
propia aprendizaxe, avaliando e analizando o propio progreso. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Disporase ó longo do curso de 60 sesións,  teremos en conta sempre a necesaria flexibilidade. 
 
SEGUNDO CURSO de Bacharelato. 

 

Contidos,criterios de avaliación ,estándares de aprendizaxe e competencias clave en 2º de 

bacharelato según a LOMCE. 

 

 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 a 
 b 
 c 
 f 

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

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

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

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

– Formulación de hipóteses sobre 
contido e contexto. 

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

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

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

 B1.2. Tolerancia da comprensión 
parcial ou vaga nunha situación 
comunicativa, e conciencia da 
importancia de chegar a 
comprender textos orais sen 
precisar entender todos os seus 
elementos. 

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

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

 B1.2. Identificar o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude 
media, claramente 
estruturados, e transmitidos 
de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a 
unha velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou 
neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou 
abstractos de temas xerais, 
sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as 
condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se 
poida volver escoitar o dito. 

 B1.3. Comprender o 
esencial e a información 
relevante en situacións 
comúns, aínda que poidan 
necesitar unha xestión ou 
transacción menos habitual 
(explicacións a unha 
reclamación, cancelación 
dun servizo, etc.) que 
impliquen a solicitude de 
datos, realización de 
accións, formas de 
pagamento, etc.), sempre 
que lle poidan repetir o dito. 

 B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas, sobre 
argumentacións básicas, 
puntos de vista e opinións 
relativos a temas frecuentes 

 SLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
persevera no seu 
proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa 
(de comprensión global, 
selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o 
caso, facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e 
inferindo o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as experiencias doutras 
linguas.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxes gravadas ou 
de viva voz, claramente 
articuladas, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo de 
tipo técnico, sempre que 
poida volver escoitar o 
dito ou pedir 
confirmación. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, información 
relevante e detalles 
sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades 
educativas ou 
ocupacionais de carácter 
habitual e predicible 
(datos persoais, 
formación, gustos, 
intereses e expectativas 
ou plans de futuro), 
sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que 
se reformule, aclare ou 
elabore algo do que se 
lle dixo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

do ámbito persoal ou 
público, suposicións e 
hipóteses, sensacións e 
sentimentos básicos, 
claramente estruturados e 
articulados a unha 
velocidade lenta ou media, e 
se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido 
xeral e información esencial 
en presentacións ben 
estruturadas sobre temas 
coñecidos e predicibles, e de 
programas de televisión 
tales como informativos, 
entrevistas ou anuncios e 
películas, sempre que as 
imaxes sexan 
suficientemente 
redundantes para facilitar a 
comprensión. 

 SLEB1.4. Entende o que 
se lle di en transaccións 
e xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, 
restaurantes, 
transportes e centros 
docentes), ou menos 
habituais pero referidas 
a necesidades 
inmediatas en situacións 
de comunicación 
comúns se pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa informal 
e sinxela na que 
participa, explicacións 
ou xustificacións básicas 
de puntos de vista e 
opinións, sobre diversos 
asuntos de interese 
persoal, cotiáns ou 
menos habituais, 
articulados de maneira 
clara, así como a 
formulación de 
hipóteses, a expresión 
de sentimentos e a 
descrición de aspectos 
abstractos de temas 
como a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade, se a persoa 
interlocutora está 
disposta repetir ou 
reformular o dito. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 SLEB1.6. Identifica, con 
apoio visual, as ideas 
principais e información 
relevante en 
presentacións ou charlas 
ben estruturadas e de 
exposición clara sobre 
temas coñecidos ou do 
seu interese 
relacionados co ámbito 
educativo ou 
ocupacional, e os 
aspectos máis 
significativos de noticias 
de televisión claramente 
articuladas, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar da 
lingua e cando as 
imaxes faciliten a 
comprensión. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 
 b 
 c 
 f 

 B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

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

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

– Execución: 

 B2.1. Aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais breves 
ou de lonxitude media, aínda 
que poidan producirse 
pausas, vacilacións 
ocasionais ou 
reformulacións do que se 
quere expresar en situacións 
menos habituais ou en 
intervencións máis longas. 

 B2.2. Interactuar, en 
situacións reais ou 
simuladas, con eficacia 

 SLEB2.1. Participa 
activamente en 
intercambios 
comunicativos na aula, 
utilizando a maioría das 
veces a lingua 
estranxeira, producindo 
mensaxes adecuadas ás 
situacións de 
comunicación reais ou 
simuladas, e 
colaborando para 
entender e facerse 
entender. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

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

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

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

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

– Compensación das 
carencias lingüísticas 
mediante procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificación de 
palabras de significado 
parecido.  

– Definición ou 
reformulación dun 
termo ou expresión.  

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

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

suficiente para narrar e 
describir experiencias, 
acontecementos, 
sentimentos, reaccións, 
desexos e aspiracións e 
plans ou proxectos; e 
intercambiar información 
pouco complexa, pedir e dar 
indicacións ou instrucións 
sinxelas con certo detalle, 
xustificar brevemente 
opinións e puntos de vista; 
formular hipóteses e facer 
suxestións, e expresarse 
sobre temas algo abstractos, 
como películas, música, 
libros, etc. 

 B2.3. Intercambiar de xeito 
sinxelo pero eficaz, con 
pronuncia clara e intelixible, 
información en situacións de 
comunicacióalumnado e 
menos habituais, pero 
predicibles, nas que teña 
que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a 
posibilidade e a 
imposibilidade, usando un 
repertorio de expresións 
frecuentes no ámbito público 
(doenzas, pequenas 
reclamacións, menús 
alternativos, accidentes, 
etc.), así como a expresión 
básica dos sentimentos e os 
intereses persoais, tales 
como satisfacción, 
desgusto, admiración e 
sorpresa. 

 B2.4. Producir textos de 
extensión breve ou media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro ou 
informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á 
situación e utilizando as 
estratexias necesarias para 

 SLEB2.2. Fai 
presentacións breves, 
con certa fluidez, ben 
estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas 
educativos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando a 
información básica de 
maneira coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente e 
con claridade, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.3. Participa 
adecuadamente en 
conversas informais cara 
a cara ou por teléfono, 
ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia información 
e se expresa e xustifica 
brevemente opinións e 
puntos de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no pasado ou 
plans de futuro reais ou 
inventados; formula 
hipóteses; fai 
suxestións; pide e dá 
indicacións ou 
instrucións con certo 
detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e abstractos 
de temas como, por 
exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os 
temas de actualidade. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

– Sinalación de obxectos, 
usando deícticos ou 
realizando accións que 
aclaran o significado.  

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

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

 B.2.2. Actitude de respecto cara a 
si mesmo/a e cara ás demais 
persoas para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos comúns 
de interacción segundo o tipo de 
situación de comunicación. 

iniciar, manter e facer 
progresar a comunicación. 

 B2.5. Participar en 
situacións de comunicación 
formais que impliquen 
intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións 
habituais para tomar ou 
ceder a quenda de palabra, 
aínda que se poida necesitar 
a axuda da persoa 
interlocutora, e sendo quen 
de intercambiar información 
e opinións, dar instrucións, 
xustificar brevemente os 
motivos de accións e plans, 
e argumentar de xeito 
sinxelo pero eficaz. 

 SLEB2.4. Desenvólvese 
adecuadamente e utiliza 
estratexias de 
comunicación 
lingüísticas e xestos 
apropiados para facerse 
entender, en situacións 
cotiás e menos habituais 
que poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía 
noutros países por 
motivos persoais, 
educativos ou 
ocupacionais 
(transporte, aloxamento, 
comidas, compras, 
estudos, traballo, 
relacións coas 
autoridades, saúde e 
lecer), e sabe solicitar 
atención, información, 
axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación 
ou unha xestión formal 
de maneira sinxela pero 
correcta e adecuada ao 
contexto. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB2.5.  Toma parte 
en conversas formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas habituais nestes 
contextos, 
intercambiando 
información pertinente 
sobre feitos concretos, 
pedindo e dando 
instrucións ou solucións 
a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos 
de vista de maneira 
sinxela e con claridade, 
e razoando e explicando 
brevemente e de 
maneira coherente as 
súas accións, as súas 
opinións e os seus plans. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 a 
 b 
 c 
 f 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

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

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

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

– Formulación de hipóteses sobre 
contido e contexto. 

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

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

 B3.2. Recoñecemento da 
estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e 
data, asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, 
despedida e sinatura). 

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

 B3.2. Seguir instrucións e 
consignas básicas de 
carácter público, 
institucional ou corporativo. 

 B3.3. Comprender 
información relevante en 
textos do seu interese, 
descritivos ou narrativos, de 
certa lonxitude e ben 
estruturados, nos que se 
informa de acontecementos, 
se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, 
e se manifestan opinións, 
crenzas ou valores con 
expresións sinxelas. 

 B3.4. Comprender en textos 
formais un repertorio básico 
de expresións fixas para 
rexeitar (agradecendo ou 
xustificando), acceder (con 
reservas ou condicións); 
expresar posibilidade, 
imposibilidade ou obriga de 
facer algo; conceder e 
denegar (con ou sen 
obxeccións); aconsellar, 
recomendar ou animar a 
facer algo. 

 B3.5. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
dixital, breves ou de 
lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun 
rexistro formal, informal ou 

 SLEB3.1. Localiza con 
facilidade información 
específica de carácter 
concreto en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, ben 
estruturados e de 
extensión media, tales 
como noticias glosadas; 
recoñece ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións 
principais en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, 
adecuados ao seu nivel 
escolar, sempre que 
poida reler as seccións 
difíciles. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB3.2. Entende o 
sentido xeral, os puntos 
principais e información 
relevante de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu interese 
persoal, educativo ou 
ocupacional 
(organización de grupos 
de traballo, información 
sobre actividades de 
formación específicas, 
etc.). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.3. Identifica 
información relevante en 
instrucións detalladas 
sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas informáticos, 
e sobre a realización de 
actividades e normas de 
seguridade ou de 
convivencia (por 
exemplo, nun evento 
cultural). 

 CCL 
 CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, de temas de 
interese ou relevantes para 
os propios estudos, a 
ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e 
un léxico de uso común, 
tanto de carácter xeral como 
máis específico.  

 SLEB3.4. Identifica en 
lecturas adaptadas as 
liñas xerais do 
argumento, o carácter 
dos personaxes e as 
súas relacións, e as 
características do lugar e 
o tempo en que se 
desenvolven. 

 CCL 
 CCEC 
 CAA 
 CSC 

 SLEB3.5. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros 
en liña ou blogs, na que 
se describen con certo 
detalle feitos e 
experiencias, impresións 
e sentimentos; nas que 
se narran feitos e 
experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

 CCL 
 CD 
 CAA 

 SLEB3.6. Entende o 
suficiente de cartas, 
faxes ou correos 
electrónicos de carácter 
formal, oficial ou 
institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (por 
exemplo, se se lle 
solicitan documentos 
para unha estadía de 
estudos no estranxeiro). 

 CCL 
 CCEC 
 CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 SLEB3.7. Entende 
información específica 
importante en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta (glosarios, 
dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, 
que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións 
que axuden á 
comprensión sobre 
temas relativos a 
materias educativas ou 
asuntos ocupacionais 
relacionados coa súa 
especialidade ou cos 
seus intereses. 

 CCL 
 CD 
 CSC 
 CAA 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 a 
 b 
 c 
 f 

 B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

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

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

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

– Execución: 

– Elaboración dun borrador 
seguindo textos modelo. 

– Estruturación do contido do 
texto. 

– Organización do texto en 
parágrafos curtos abordando 
en cada un unha idea 
principal, conformando entre 

 B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicaras estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media 
(elección da persoa 
destinataria, finalidade do 
escrito, planificación, 
redacción do borrador, 
revisión do texto e versión 
final), incorporando 
esquemas e expresións de 
textos modelo con funcións 
comunicativas similares ao 
texto que se quere producir. 

 B4.2. Completar 
documentos básicos nos 
que se solicite información 
persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación. 

 B4.3. Escribir mensaxes 
breves, en calquera soporte, 
con información, instrucións 
e indicacións básicas e 
opinións sinxelas, 
destacando os aspectos que 
resulten importantes ou do 
seu interese para o tema 
que se trate. 

 B4.4. Producir 
correspondencia formal 

 SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal 
e participa en foros, 
blogs e chats nos que 
describe experiencias, 
impresións e 
sentimentos; narra, de 
xeito lineal e coherente, 
feitos relacionados co 
seu ámbito de interese, 
actividades e 
experiencias pasadas ou 
feitos imaxinarios, e 
intercambia información 
e ideas sobre temas 
concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen 
importantes e 
xustificando brevemente 
as súas opinións sobre 
eles. 

 CCL 
 CD 
 CSC 

 SLEB4.2. Completa un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
educativa ou laboral 
(nivel de estudos, 
materias que cursa, 
preferencias, etc.), 
cunha finalidade 
específica, como 
solicitar unha bolsa. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

todos o seu significado ou a 
idea global. 

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

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

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

– Revisión: 

– Identificación de problemas, 
erros e repeticións.  

– Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 
 B4.2. Elaboración de cartas 

formais respectando a súa 
estrutura: remitente, cabeceira, 
lugar e data, asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da 
carta, despedida e sinatura.  

 B4.3. Elaboración de informes 
expositivos elementais e breves, 
organizados nunha estrutura 
básica que inclúa unha 
introdución, o corpo do informe, a 
conclusión e a bibliografía; e 
prestando atención ás estruturas 
sintáctico-discursivas que adoitan 
predominar neste tipo de texto 
(subordinacións relativas, finais, 
causais, etc.). 

básica para solicitar ou dar 
información relativa a bens e 
servizos, a partir de modelos 
sinxelos e básicos, actuando 
como mediación lingüística, 
de ser o caso, cunha 
presentación do texto limpa 
e ordenada. 

 B4.5. Escribir, en papel ou 
en soporte electrónico, 
textos breves ou de 
lonxitude media, coherentes 
e de estrutura clara, sobre 
temas de interese persoal, 
ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando 
adecuadamente os recursos 
de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e 
amosando un control 
razoable de expresións e 
estruturas, e un léxico de 
uso frecuente, tanto de 
carácter xeral como máis 
específico dentro da propia 
área de especialización ou 
de interese. 

 SLEB4.3. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en 
calquera soporte, nos 
que solicita e transmite 
información e opinións 
sinxelas e nos que 
resalta os aspectos que 
lle resultan importantes, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía, 
tamén nas redes socias. 

 CCL 
 CD 
 CAA 

 SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, 
fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar 
información, solicitar un 
servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra 
xestión sinxela, 
respectando as 
convencións formais e 
as normas de cortesía 
usuais neste tipo de 
textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada do texto. 

 CCL 
 CCEC 
 CD 
 CSC 

 SLEB4.5. Escribe, nun 
formato convencional, 
informes expositivos 
breves e sinxelos, 
atendendo á súa 
estrutura básica e 
particularidades 
sintáctico-discursivas 
elementais, nos que dá 
información esencial 
sobre un tema 
educativo, ocupacional 
ou menos habitual, 
describindo brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando 
acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira 
sinxela os motivos de 
certas accións.  

 CCL 
 CCSC 
 CD 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 a 
 b 
 c 
 f 
 p 

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

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos 
e as súas agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos máis 
básicos.  

– Acento fónico dos elementos 
léxicos illados e na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 

– Uso das normas básicas de 
ortografía da palabra. 

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

 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

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

– Achegamento aos hábitos e ás 
actividades de estudo, traballo 
e lecer, condicións de vida e 
relacións interpersoais (nos 
ámbitos educativo, ocupacional 
e institucional); o contorno 
xeográfico básico (clima, 
rexións) e referentes artístico-
culturais (feitos históricos e 
personaxes relevantes). 

– Recoñecemento de valores, 
crenzas, actitudes e tradicións 
fundamentais, e calquera outro 
aspecto cultural de interese, así 
como os aspectos culturais 
básicos que permitan 
comprender os países onde se 
fala a lingua estranxeira e 
actuar neles adecuadamente. 

– Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
elementais e máis significativas 
nos costumes cotiáns entre os 

 B5.1. Expresarse de xeito 
claro e comprensible e coa 
suficiente fluidez para 
facerse entender, aínda que 
poidan producirse pausas e 
mesmo se as persoas 
interlocutoras poden 
necesitar repeticións cando 
se trata de palabras e 
estruturas pouco 
frecuentes, en cuxa 
articulación poden 
cometerse erros que non 
interrompan a 
comunicación. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar 
as convencións 
ortográficas, de puntuación 
e de formato máis 
frecuentes con razoable 
corrección de modo que se 
comprenda a mensaxe, 
aínda que pode darse 
algunha influencia da 
primeira ou doutras linguas; 
e saber manexar os 
recursos básicos de 
procesamento de textos 
para corrixir os erros 
ortográficos dos textos que 
se producen en formato 
electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de 
escritura de textos en 
internet. 

 B5.3. Utilizar, para a 
comprensión e a produción 
de textos orais e escritos, 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de 
estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e 
contorno socioeconómico, 
relacións interpersoais 
(xeracionais ou nos ámbitos 
educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións 
sociais (actitudes e valores), 
así como os aspectos 
culturais xerais que 
permitan comprender e 
expresar adecuadamente 

 SLEB5.1. Produce léxico 
e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa patróns de 
ritmo, entoación e 
acentuación de palabras 
e frases. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito, e amosa 
respecto e interese polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir, 
adecuando a súa 
produción ás 
convencións 
sociolingüísticas da 
lingua meta. 

 CCL 
 CCEC 
 CSC 
 CAA 

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

 CCL 
 CCEC 
 CSC 
 CAA 

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

 CCL 
 CCSC 
 CCEC 
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países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

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

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

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

– Recurso aos coñecementos e 
ás experiencias lingüísticas 
noutras linguas que coñece 
(patróns discursivos para a 
organización e ampliación ou 
restruturación da información; 
elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión 
textual para organizar o 
discurso, facer progresar o 
tema, etc.). 

 B5.5. Funcións comunicativas:  

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

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

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

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

– Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  

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

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

información e ideas 
presentes nos textos. 

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

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

 B5.6. Distinguir e levar a 
cabo as funcións requiridas 
polo propósito comunicativo 
e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, 
así como patróns 
discursivos habituais para 
iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar 
a información de xeito claro, 
ampliala con exemplos ou 
resumila. 

 B5.7. Coñecer e utilizar 
léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotiáns e 
a temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as 
ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e 
modismos de uso frecuente. 

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

 CCL 
 CCSC 
 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

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

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

– Vida cotiá: alimentación (pratos 
e produtos típicos, costumes 
alimentarios, tabús, 
convencións sociais, horarios, 
etc.); familia e amizades; 
actividades de lecer; viaxes e 
transportes; festas e 
celebracións; saúde; 
educación; compras e 
actividades comerciais; bens e 
servizos básicos; contorno 
(clima, campo, cidade e lugares 
máis representativos); 
tecnoloxía (aparellos de uso 
cotián), e e calquera outro que 
se considere de interese. 

– Expresións fixas e enunciados 
fraseolóxicos básicos e moi 
habituais. 

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

Contidos conceptuais 
Dossier : “l’image dans les relations amicales,sociales,professionnelles et amoureuse 
Parler de son rappport à l’image 
Caractériser des personnes (tenue,vestimetaire,caractère,comportement…) 
Demander des informations détaillées par mail 
Demander des informations détaillées par mail 
Exprimer son point de vue sur l’image de soi et la chirurgie esthétique 
Donner des ordres et faire des suggestions 
Exprimer des sentiments 
Grammaire 
Les pronoms relatifs simples /avec démonstratifs  
La mise en relief 
Le subjonctif passé/l’infinitif après les verbes de sentiments 
Lexique 
Le lexique lié à l’image.Les vêtements 
Les comportements 
Les qualitéset les défauts professionnels 
La chirurgie esthétique 
Les sentiments d’amitié et d’amour 
Intonation phonie-graphie  
Le ton de l’ordre et de la suggestion 
Les sons vocaliques (sauf nasales) 
Jouer des scènes de film 
 
Dossier les habitudes de consommation.Les profils d’acheteurs.Les achats en ligne. 
Parler de sa consommation et ses habitudes d’achat. 
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 Caractériser. 
Ecrire un mail de réclamation. 
Négocier et discuter un prix. 
Rapporter les paroles de quelqu’un 
Mettre en garde 
Grammaire 
Les comparaisons et les degrés de la comparaison 
Les pronoms relatifs composés 
Le discours rapporté au présent(rappel) 
Le discours rapporté au passé etla concordance des temps. 
Léxique 
Le lexique de la consommation 
L’utilisation d’Internet 
Le lexique de la négociation 
Intonation phonie-graphie 
Le accents. 
Les sons vocaliques nasales. 
Jouer une scène de marchandage 
Dossier Les façons d’apprendre.Les lieux et les parcours d’apprentissage.Vie scolaire et universitaire 
 
Parler de ses façons d’apprendre et de son type de mémoire 
Relater son parcours lors d’un entretien de motivación 
Parler de son expérience 
S’inscrire à l’université 
Evoquer le passé 
  une concession et s’opposer 
Grammaire 
L’imparfait et le passé composé (rappel) 
 
 
 
Le plus-que-parfait 
L’accord du participe passé 
Les différents moyens pour exprimer la concession et l’opposition 
Lexique 
Les termes liés à l’apprentissage et à l’expérience 
Le lexique scolaire et universitaire 
Les expressions pour contredire 
Intonation phonie-graphie 
Distinguer l’imparfait et le passé composé 
Les sons semi-vocaliques. 
Distinguer  son /y/ /u/ 
Dossier Les moyens d’information- Des points de vue sur la presse et les médias-Le traitement de 
l’information 
Parler des façons de s’informer 
Donner des informations par courrier 
Comprendre des titres d’actualité 
Donner son point de vue sur la une des quotidiens et savoir analyser des informations 
Relater un évènement dans un article narratif et comprendre un article informatif 
Évoquer un évènement non confirmé 
Grammaire 
La phrase nominale 
La forme passive 
Exprimer la cause et la conséquence 
Les différents moyens pour évoquer des évènements incertains 
Lexique 
Le lexique des médias 
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Les mots pour rédiger un article de faits divers 
Intonation phonie-graphie 
Distinguer les sons consonantiques : /t/ /d/ /s/ /z/  etc 
Les liaisons obligatoires et facultatives 
Dossier Les  de solidarité.Les moyens d’agir et de s’engager 
S’opposer et s’engager 
Demander des précitions par mail 
Encourager la solidarité 
Exprimer son soutien 
Exprimer des objectifs et ses intentions 
Exprimer la durée 
Grammaire 
Le participe présent et le gérondif 
Les différents moyens pour exprimer le but 
Les expressions de temps pour indiquer la durée 
Lexique 
La solidarité ,l’entride et l’engagement 
Les expressions por demander des précisions 
Les expressions pour encourager 
La présentation de revendications 
L’intonation phonie-graphie 
Les tons du slogan 
Le h aspiré de l’article défini 
Les liaisons avec le h 
Dossier La découverte d’artistes français et de leurs oeuvres.Les spectacles et la critique de spectacle. 
Parler de ses goûts culturels 
Faire une interview 
Donner ses impressions 
Proposer un programme à des amis dans un mail 
Participer à un débat :prendre la parole,garder la parole,couper la parole 
Grammaire 
L’interrogation  
La question avec l’inversion 
Les adverbes en –ment 
Les relatives avec le subjonctif 
Le lexique 
Les mots pour parler de ses goûts culturels 
Les expressions pour proposer un programme à des amis 
Le lexique de l’art et des artistes 
Les expressions pour donner ses impressions sur un évènement culturel 
Les expressions pour animer et participer àun débat 
Intonation phonie-graphie 
Les tons de l’interrogation et de l’étonnement 
Le-t- dans la question avec inversion 
Graphie « g » « gu » ou  « ge » 
Jouer un débat autour d’une oeuvre d’art. 
Dossier  l’action citoyenne et l’écologie dans la vie quotidienne 
Parler de l’écologie 
Débattre sur les choix énergétiques 
Écrire un compte rendu de stage 
Parler de l’avenir 
Faire des hypothèses 
Exprimer des interdictions 
Grammaire 
Le futur simple (rappel) 
Le futur antérieur 
Le conditionnel présent et passé 
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Les différents moyens pour exprimer l’hypothèse 
Les pronoms  y /en 
Léxique 
Les mots de l’écologie 
Les stratégies et le lexique pour faire un compte rendu de stage 
Le lexique pour cultiver son jardin 
Les mots pour interdire et pour préserver 
Intonation ,phonie-graphie 
Le ton de l’injonction 
Distinguer « quand » « qu’on « , « qu’en » qu’un et quant 
Interpréter un extrait d’un scénario  
Dossier La justice au quotidien, un procès historique, la littérature policière 
Parler de la justice 
Écrire une lettre administrative de contestation 
Exprimer des doutes et des certitudes 
Situer des évènements dans un récit au passé 
Faire une démonstration 
Grammaire 
Les expressions du doute et de la certitude 
Les outils de substitution : la double pronominalisation et les pronoms neutres 
Situer un évènement dans un récit au passé 
Lexique 
Le lexique de la justice et de la police 
Les mots pour comprendre des faits de justice 
Les expressions pour écrire une lettre de contestation 
Les mots pour situer des évènements dans un récit au passé 
Les mots pour articuler une démonstration 
Intonation phonie-graphie 
Les tons de l’interrogatoire 
Distinguer  /k/ /f/ 
Graphie de « ch » « qu » ou « c » 
Interpréter un extrait d’un script 
Dossier Voyages en francophonie, .Les écrivains voyageurs. 
Parler de ses voyages 
Résoudre un problème au téléphone 
Faire des recommandations et des mises en garde 
Faire une narration au passé 
Grammaire 
Les indéfinis 
Les différentes phrases négatives 
Les temps de la narration 
Initiation au passé simple 
Lexique 
Le lexique du voyage et des destinations touristiques 
Les mots pour réserver et négocier un voyage 
Les mots pour faire des recommandations 
Intonation phonie-graphie 
Le ton de l’incompréhension 
La prononciation du e accentué 
Interpréter un extrait d’une pièce de théâtre. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 Extrae-la información global e informacións específicas en textos orais, emitidos en situación de 

comunicación cara a cara sobre temas relacionados coa vida cotiá dos alumnos, aspectos 
socioculturais e temas referidos ós  temas da programación. 

 Extraer informacións globais e específicas previamente requiridas en textos orais que presenten 
apoio visual, procedentes dos medios de comunicación sobre temas relativos á  programación. 
Avaliarase a capacidade dos alumnos de entender o esencial das informacións, aínda que non se 
comprenda a totalidade, e a comprensión de informacións específicas relevantes. 

 Participar en intercambios comunicativos orais en situacións habituais de comunicación sobre temas 
que xa foran traballados previamente ou sobre aspectos cotiás da vida dos alumnos, producindo un 
discurso comprensible, sen erros ou silencios que impidan a comunicación, adecuado á situación e 
utilizando as estratexias necesarias para iniciar, manter e facer progresar a conversación. 

 Extrae-la información contida en textos escritos de distintos tipos (narrativos, descritivos e 
expositivos) e procedentes de diversas fontes (periódicos, revistas, libros, etc.), relacionados cos 
temas da programación e con intereses dos alumnos, con axuda do dicionario e doutros recursos. 

 Ler de maneira autónoma textos sinxelos con sentido completo sobre temas relacionados cos seus 
intereses e cos bloques temáticos, facendo uso do dicionario e mostrando  a súa comprensión por 
medio dunha tarefa que será explicada previamente e que avaliará a comprensión e non a expresión. 

 Redactar textos escritos sinxelos e comprensibles relativos a situacións habituais da vida cotiá e ós 
temas da programación (cartas, enquisas, notas ...), respectando as convencións da lingua escrita, de 
maneira cohesionada e coherente. Avaliarase tamén a capacidade de manexa-los materiais de 
consulta necesarios. 

 Utilizar de maneira reflexiva e consciente os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico do 
francés e o seu funcionamento no discurso como un instrumento de control e autocorrección das 
propias producións e para comprender mellor as producións alleas. Avaliarase a capacidade de 
recoñecer a corrección formal e a adecuación do discurso á situación de comunicación. Tamén se 
avaliará a utilización consciente de elementos de cohesión e coherencia e estratexias para asegurar 
unha mellor comprensión das propias producións. 

 Recoñece-los factores socioculturais dos países nos que se fala o francés e analizalos, facendo unha 
reflexión crítica e contrastiva con outras culturas. Avaliarase a capacidade de identificar e analizar os 
trazos propios do contexto sociocultural dos países francófonos, necesarios para unha correcta 
elaboración e interpretación dos textos. 

 Utilizar estratexias que axuden a superar as dificultades na comunicación e progresar de maneira 
autónoma na aprendizaxe do francés. Avaliarase a capacidade de trasladar estratexias e destrezas 
adquiridas na aprendizaxe a novas situacións. Tamén se trata de avalia-lo seu papel activo no proceso 
da propia aprendizaxe, avaliando e analizando o propio progreso. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Disporase ó longo do curso de 90 sesións,  tendo en conta sempre a necesaria flexibilidade. 

MÍNIMOS ESIXIBLES FRANCÉS  2ª lingua 

 
 Comprensión da información global e informacións específicas en textos orais, emitidos en 

situación de comunicación cara a cara. 
 Extracción de informacións globais e específicas imprescindibles en textos orais procedentes dos 

medios de comunicación. 
 Participación en intercambios comunicativos orais en situacións habituais de comunicación, 

producindo un discurso comprensible. 
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 Extracción da información contida en textos escritos de distintos tipos (narrativos, descritivos e 
expositivos) e procedentes de diversas fontes (periódicos, revistas, libros...i 

 Lectura de maneira autónoma de textos sinxelos con sentido completo e mostrando  a súa 
comprensión por medio dunha tarefa. 

 Redacción de textos escritos sinxelos e comprensibles, de maneira cohesionada e coherente.  
 Utilización de maneira reflexiva e consciente dos coñecementos adquiridos sobre o sistema 

lingüístico do francés como instrumento de control e autocorrección das propias producións e 
para comprender mellor as producións alleas.  

 Reflexión crítica sobre factores socioculturais dos países nos que se fala o francés.  
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
   
  Os criterios de cualificación correspondentes a este apartado na ESO son válidos para o bacharelato,é 
dicir cualificaranse os 4 aspectos: 
             Comprensión oral 
             Comprensión escrita 
              Expresión oral 
              Expresión escrita 
Cada parte puntuarase de 1 a10 cun total de 40 puntos que resultarían divididos entre 4,un total de 10. 
O Traballo na aula, e na casa, a participación na clase  corresponde o 20% da nota final. 

 
Publicación da Orde de avaliación ,disposición do 11/02/22 da Consellería de Educación. 
 
Seguindo a disposición da Consellería de Educación de Galicia do 11/02/22, coa a publicación da Orde de 
avaliación en ESO -BACH e co fín de facilitar o reforzo ,mellora e recuperación da materia ,tendo en conta 
o cambio no calendario de avaliación do tercer trimestre : o alumnado cos contidos  do 1º e 2º trimestre 
suspensos ,terán a posibilidade de realizar a recuperación deses contidos durante a 3º trimestre .Co fin 
de valorar o traballo ao longo do curso , a nota final será o resultado da media acada no 1º ,2º ,3º trimestre 
O alumnado coa materia suspensa na 3º avaliación ,poderá recuperar a materia na avaliación 
extraordinaria. 

Novas datas de avaliación final e extraordinaria  en Bacharelato. 

Avaliación final 1º Bach : 8 de xuño 
Avaliación final 2º Bach : 18 de maio 
Avaliación extraordinaria 1º e 2º Bach: 23 xuño 
  

 

 

MODELO DE FICHA DO ALUMNO 
Alumno: sempre case 

sempre 
ás 
veces 

rara 
vez 

Comprende a información necesaria de textos orais     
Exprésase oralmente con corrección, con fluidez e con 
adecuación á situación 

    

Comprende as informacións necesarias de textos escritos     
 
Exprésase por escrito con corrección, con creatividade e con 
adecuación á situación 

    

Conceptualiza os novos contidos e aplícaos a novas situacións     
Colabora no traballo de grupo     
Responsabilízase da súa propia aprendizaxe     
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Valora criticamente as informacións transmitidas en lingua 
francesa 

    

 
ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
 
Nos casos de alumnos que non superaran o francés o ano anterior ou de aqueles outros que teñan 
dificultades, os profesor establecerá un programa de recuperación baseado en distintos exercicios: 
exercicios de escoita e discriminación oral dun nivel inferior pero en progresión; exercicios de produción 
oral e escrita en situacións concretas de clase e cun guión preciso que axude a crear confianza no alumno; 
exercicios de repetición e memorización; lectura de textos curtos literarios ou de xornais xuvenís cunha 
tarefa precisa final; exercicios de reflexión sobre a lingua (mots cachés, exercices à trous, chercher l’intrus, 
répondre à des questions; trouver la question, mettre ensemble la question et la réponse, compléter des 
phrase,  cocher la bonne réponse, q.c.m., mettre en rapport différents éléments, vrai ou faux?, etc.). 
   Este curso non hai ningún alumno de bacharelato con francés 2ª lingua pendente. 
 

PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS NOS CONTIDOS PROGRESIVOS 
  
A avaliación dos alumnos  deberá ser continua, nun proceso no que a súa propia participación (a 
autoavaliación) terá un papel importante. Atenderase o desenrolo de capacidades e o esforzo e traballo 
individual e colectivo desenvolvido así como a consecución dos obxectivos propostos.  
 Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da competencia comunicativa e o 
desenvolvemento e dominio das catro destrezas (comprensión e producción oral e comprensión e 
producción escritas) así como a reflexión sobre a lingua e os aspectos socioculturais. Establécense polo 
tanto cinco tipos de probas: 

produción oral: conversación en cara a cara co profesor  ou compañeiros sobre temas e situacións 
tratadas na clase; expresión da propia opinión sobre un tema demandado; Os procedementos de 
avaliación estarán en relación co logro da competencia comunicativa e o desenvolvemento e dominio das 
catro destrezas (comprensión e producción oral e 

comprensión e producción escritas) así como a reflexión sobre a lingua e os aspectos socioculturais. 
Establécense polo tanto cinco tipos de probas: 

 produción oral: conversación en cara a cara co profesor  ou compañeiros sobre temas e 
situacións tratadas na clase; expresión da propia opinión sobre un tema demandado; 
participación nun debate preparado e previamente traballado; simulacións; jeux de rôle; 
dramatizacións. 

 produción escrita: redacción de cartas, notas, mensaxes, consellos, etc. sobre temas tratados, en 
situacións de comunicación determinadas; descricións de lugares e persoas; resumo dun texto e 
comentario; redaccións dando conta da opinión sobre un tema tratado; realización de 
entrevistas, enquisas; creación literaria: poemas, breves guións, escenas dramáticas, etc. 

 comprensión oral: dar conta da idea global de textos orais procedentes de diversas fontes 
(material pedagóxico de clase, reportaxes de televisión, vídeo, radio, películas) sobre temas 
previamente traballados; tests nos que se debe responder a informacións previamente 
requiridas; questionnaires à choix multiples; exercicio verdadeiro-falso; completar enquisas, 
formularios, etc., a partir dunha información oral. 

 comprensión escrita: dar conta da idea global de textos escritos sobre temas preparados 
previamente; facer un resumo de narracións; elaboración dunha tarefa sobre un texto lido de 
maneira autónoma; resposta a preguntas requiridas sobre aspectos determinados dun 
documento escrito;  tests ou formularios a contestar; questionnaires à choix multiples; exercicio 
verdadeiro-falso. 

Reflexión sobre a lingua: exercicios de substitución, transformación; exercices à 

trous; pregunta-resposta; exercicios léxicos (utilizar sinónimos, antónimos, parafrasear ...). Intentarase 
que todos estes exercicios se realicen nunha situación de comunicación 
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 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Os criterios de promoción serán os establecidos por lei ,e dicir,os alumnos conseguirán a promoción cando 
superen todas as materias ou todas menos dúas. 
O alumnado que promocione con materias avaliadas negativamente deberá cursalas ao longo do curso. 
O departamento de francés non ten ningún alumno neste caso. É por iso que este curso non temos 
previstas actividades de recuperación ou avaliación de materia pendente. 
 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
En bacharelato o alumno debe traballar dunha forma máis autónoma. Tratarase de que desenvolva ao 
máximo as súas capacidades,para iso fará traballos de forma individual buscando información en 
internet,por exemplo,que serán expostos oralmente para mellorar a súa expresión. 
Para traballar temas transversais  usarase información de prensa, internet etc. 
Tamén é importante a dramatización que tamén fará que se achegue á literatura coa selección dalgúns 
textos. 
En definitiva o profesor estará aberto á creatividade persoal do alumno facendo de guía  de calquera 
traballo ou proposta. 
      PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS 
Estes temas están incluídos nos contidos mesmos do bacharelato. 
Son documentos auténticos sobre temas relacionados coa saúde, ecoloxía ,diversidade cultural etc. Aos 
que chegamos a través de xornais ,revistas,folletos publicidade, 
internet 
MEDIDAS DE ATENCION  A DIVERSIDADE 
Polo que se refire ao bacharelato, a atención é completamente personalizada.Isto é posible porque os 
grupos de francés son reducidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAIS  E RECURSOS DIDÁCTICOS, RECURSOS tic,  
 

 Audio: material audiovisual para a clase, cancións, entrevistas, informacións da radio, prensa 
internet... 

 Libros de clase:  EDIXGAL en 1º ESO  e Spirale  1, nos outros cursos  en Spirale -2-3-4 
 Libros de exercicios; dicionarios; cadros gramaticais. 
 Libros de lectura (contos, novelas). Revistas, revistas xuvenís (Allons-y, Bonjour, Ça va?, Chez 

nous), periódicos, bandes dessinées. 
 Documentos auténticos: billetes de tren, cheques, cartas de restaurantes, fichas persoais, fotos, 

horarios, publicidade, tests, enquisas,  formularios, anuncios, etc. 
 Material vídeo, cds : material para a clase, películas, reportaxes de T.V., entrevistas, telexornais, 

previsións meteorolóxicas... 
 Material diverso: mapas, mapas do tempo, tests, horóscopos, fichas, xogos. 
 Actividades  con internet : cancións , noticias (páxina  do xornal “ le Monde”), 
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 Dispoñemos de tres ordenadores no departamento de Francés ,os alumnos traballan 
nel  buscando información  ou na realización de traballos .  O      departamento de francés ten a 
disposición dos alumnos os libros de lectura que poden consultar , ler en clase  o  levar  para ler 
na súa casa. 

En 1º bacharelato  usamos o libro de texto “Nouvelle Génération” e diversos materiais ,en 2º 
bacharelato utilizamos diverso material e o libro de texto”Alter ego+ B1”, Hachette,2013 

 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

 
 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN DO FRANCÉS 2ª LINGUA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Partindo de que o modelo educativo debe estar baseado en coñecementos conectados entre si, e debe 
ser un proceso que incida na adquisición de competencias, saberes imprescindíbeis, prácticos e 
integrados, os alumnos deben chegar a ter a capacidade de poñer en práctica coñecementos, habilidades 
e actividades para resolver problemas e situacións en contextos diversos, e dicir cunha capacidade de 
posta en práctica: isto é unha competencia. 
 
É necesario que o alumno utilice, poña en acción os coñecementos e active os recursos que ten. 
 
Na base de todo isto está a lingua, as linguas, e como non , todas as linguas que o alumno chegue a 
coñecer, serán o vehículo para demostrar o que sabe ,que o sabe aplicar .O alumno/a debe saber ser e 
saber estar.  
Unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula. A través da lingua 
apréndense todo tipo de saberes , actitudes etc. 
 
As Competencias Básicas Integradas 

 
Detallamos os diferentes elementos curriculares , obxetivos, estándares de aprendizaxe e 
 
  competencias para o ensino da Segunda Lingua estranxeira, así como criterios e indicadores de  
 
competencias para a avaliación da adquisición das competencias e o logro dos obxetivos da materia 
 
 
Competencia e comunicación lingüística 

Unha lingua estranxeira contribúe a esta competencia de xeito directo, completando e enriquecendo 
novos  matices comprensivos e expresivos, é dicir a capacidade a comunicativa xeral. 

 
No discurso oral axuda a adquirir habilidades de escoitar, falar e expresarse .Mellora o escrito 
utilizando as convencións e a lingua xa apropiada a cada situación. 



81 
 

 
A relación con outras linguas que se coñecen mellorará a adquisición desta competencia. 

 
Aprender a comunicarse nesta lingua leva a poder establecer lazos con outras persoas e achegarnos 
a outra cultura. 
Competencia matemática 

 
No caso da lingua estranxeira esta competencia consiste sobre todo na habilidade para utilizar os 
números e as súas operacións básicas, símbolos e formas de expresión. 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Esta competencia implica a adquisición dun pensamento científico-racional que permite interpretar 
a información e tomar decisións con autonomía e utilizar valores éticos na toma de decisións persoais 
e sociais. 

 
Partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza, da interacción dos homes e mulleres 
permite adoptar unha boa disposición cara a unha saúde física e mental saudable nunha contorna 
natural e social tamén saudable. 

 
Ao longo da ESO trátanse diversos temas relacionados coa saúde, medio ambiente, clima, etc. 

 
 

Tratamento da información e competencia dixital 
 

As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen a posibilidade de comunicarse en tempo 
real con calquera parte do mundo, algo importantísimo para a aprendizaxe dunha lingua. Débese 
facer tanto de forma escrita (substitúe os antigos “correspondant”) e oral.´ 

 
Temos comprobado que os nosos alumnos utilizan correo electrónico e redes sociais para 
comunicarse cos nosos “partenaires”  dos proxectos europeos levados a cabo no noso centro. 

 
Están ademais as habilidades para buscar, obter e procesar calquera información e transformala en 
coñecemento. 
Competencia social e cidadá 

 
A través dunha lingua falada noutros países apréndense distintas situacións, realidades sociais, 
pluralidade das sociedades ,diferentes  comportamentos e con todo isto apréndese a aceptar as 
diferenzas, a ser tolerante e respectar os valores, as crenzas etc. 

 
Competencia cultural e artística 

 
Moi relacionada coa competencia social está a cultural, pois esta competencia implica coñecer, 
apreciar, comprender e valorar as diferentes manifestacións culturais e artísticas e utilizalos para 
enriquecemento persoal e consideralos tamén parte do patrimonio cultural dos pobos. 

 
Cada lingua por si mesma é un vehículo de cultura e un patrimonio sempre a conservar e coidar. 

 
Competencia para aprender a aprender 
Esta competencia supón iniciarse na aprendizaxe e ademais ser capaz de continuar aprendendo de 
xeito autónomo. 

 
Na aprendizaxe dunha lingua estranxeira inclúense contidos directamente relacionados coa reflexión 
sobre a propia aprendizaxe identificando como aprender mellor e qué estratexias os fan máis 
eficaces. Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como 
a atención, a concentración, a memoria, a comprensión e a expresión lingüística e a motivación do 
logro entre outros. 
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Os exercicios de autocorrección teñen un papel importante neste aspecto. 
 

.  
Autonomía e iniciativa persoal 
A adquisición desta competencia implica ser creativo, innovador, responsable e crítico no 
desenvolvemento de proxectos individuais e colectivos. 
Con todo o que aprende nas diferentes materias ou en calquera ámbito da súa vida, o alumno vai 
tendo unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, por isto 
en tódalas materias poderá utilizar e aplicar estas competencias independentemente de onde as 
puido 
adquirir e, claro está, todo isto intentaría facelo nesta lingua que está a aprender, o francés. 

 
A avaliación de competencias básicas 
É un modelo distinto ao dos criterios de avaliación tanto porque se aplica en diferentes momentos 
doutras avaliacións coma porque a súa finalidade, aínda que complementaria, é distinta. Avaliamos 
comprobando que o alumno é quen de aplicar os coñecementos, habilidades e actitudes servíndose 
deles en situacións que se lle presenten. Desta forma, cando avaliamos competencias estamos 
avaliando preferentemente, aínda que non só, procedementos e actitudes. 
Todas estas competencias vanse adquirindo progresivamente ó longo de toda a Educación Secundaria 
Obrigatoria, afondando un pouco en cada curso. 

 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. Acción de contribución ao plan lector 
 
En cada curso xa desde o 2º trimestre de 1º da E.S.O.(en canto os alumnos son capaces de ler 
comprendendo lecturas moi fáciles) lense na clase lecturas adaptadas ao nivel,que son acompañadas de  
audio para facilitar que o alumno se afaga á pronuncia avanzando no coñecemento da fonética. 
A través destas lecturas será pouco a pouco capaz de localizar información ,relacionar temas-
imaxes,contestar con respostas breves a cuestións sobre o texto. 
 
 
 En cursos sucesivos avanza a dificultade dos textos e a partir de 2º o alumno pode ler de forma autónoma. 
Para que entren en contacto coa actualidade francesa e de países francófonos  
 

TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC. Acción de contribución ao plan  TIC 
 
ESO 
Recursos : Páxina web do centro pendrive ordenador portátil, webcam, micrófono, procesador de textos… 
Contidos: Traballos de expresión escrita,comentarios curtos sobre francés lingua estranxeira,selección de 
informacións da prensa francesa relacionados co respecto ao medio natural… 
Actividades:os alumnos presentarán os seus traballos na páxina web do centro no blog da biblioteca. 
 Como dispoñemos de ordenadores na aula de clase os alumnos utilizan o ordenador para a búsqueda 
de documentación ou información en cada momento que se necesite. 
 No bacharelato usamos os mesmos recursos ca na Eso. 

Tamén len a prensa francesa ,escoitan cancións ,fanse exercicios etc. 
Manteremos na medida do posible contactos con centros  europeos a través  de ETwinning que nos   

permite entablar conversas e realizar traballos  por videoconversas. 
os grupos de francés son reducidos.  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
A situación actual de pandemia non nos permite actividades tales como:Visitas a museos ou actividades 
relacionadas coa cultura francesa.Visitas culturais a Francia s 
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PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Para seguir o axeitado desenvolvemento da programación  ao longo do curso, 
 
faremos unha valoración do seu desenvolvemento, polo menos unha vez ao mes, 
 
valoración que será recollida expresamente no libro de actas do Departamento.  
 
Comprobaremos nas diversas  reunións de Departamento se a programación 
 
Estase a  desenvolver segundo estaba previsto. En caso de no ser así  
 
Indicaremos as razóns e as medidas  tomadas en cada caso.,e os cambios a  
 
realizar. 
 
 
En aplicación de la publicación da Orde de avaliación en ESO-Bacharelato do 11/02/22 para a adaptación 
da concreción curricular e adecuala aos cambios normativos na avaliación, promoción e titulación e 
cambios na programación didácticos. 
 
 
  

                                                                               Chapela, 29 de marzo 2022 

 
                                                                                     Xefa de departamento 

                                                                                  Ángeles Alemparte Conde                           
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