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1.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

Como xa sabemos, as linguas son un instrumento de comunicación e de interacción 

social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na 

vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. 

A lingua é un medio para as relacións interpersoais, é o motor do noso pensamento e 

das nosas reflexións e tamén unha porta de acceso ao coñecemento. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha 

política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a 

diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a 

facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio 

de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), publicado 

en 2001, é unha ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das 

linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os Estados e dentro 

deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultura,, 

que transcende o concepto de multilingüismo.A “Guía para a elaboración e posta en 

marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural”(2010) e o 

informe do Foro Intergobernamental Europeo titulado “O dereito dos estudantes á 

calidade e á equidade en educación” desenvolven a noción de plurilingüísmo como 

eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. 

Recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación de 

competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a 

inclusión social e o éxito escolar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera que o/a aprendiz plurilingüe realizará 

transferencias dos coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua 

para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. 

No contexto escolar, un estudo integrado de todas as linguas posibilita que os 

contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua sexan igualmente 

utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e producción nas demais. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un 

enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento 

comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida. 

Nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que son abordadas na aula 

desde un enfoque comunicativo e intercultural.É importante que haxa unha 

coordinación entre o profesorado das linguas propias e o das linguas estranxeiras 

porque o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce partindo das 

linguas próximas. 

As linguas teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do 

alumnado entendida en todas as súas vertentes. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

O Concello de Cambre está dentro da área de influencia metropolitana da Coruña; 

conta cunha extensión de 41 Km2 organizadas en 12 parroquias. É un dos oito 

municipios galegos que non deixa de ver medrar a súa población, que é en este 

momento de 24.191 habitantes agrupados nas 12 parroquias distribuidas en máis de 

120 núcleos de poboación chamados aldeas ou lugares. A densidade media da 

poboación é variable segundo a parroquia. A meirande parte da poboación desprázase 

á cidade da Coruña para as súas actividades laborais. Existe unha concentración da 

poboación en dúas parroquias: O Temple e Cambre, englobando entre as dúas o 64% 

do total. Do resto únicamente Anceis, Cecebre e Sigrás sobrepasan os 1.000 

habitantes, concentrando entre as tres case o 19% da poboación do municipio. Coa 

excepción das parroquias de O Temple e Cambre, que constitúen zonas urbanas, as 

restantes teñen un marcado carácter rural. Hoxe en día o sector máis importante é o 

terciario (48,61%), seguido do secundario (43,42) e o primario (8,97%) centrado no 

minifundismo. 

O desenvolvemento do sector industrial é discreto, vese impulsado pola creación do 

polígono industrial do Espíritu Santo, na que predomina o comercio maiorista e os 

depósitos de grandes fábricas, máis que a pura producción. O sector servicios, o de 

maiores expectativas, desenvolve actividades como o comercio e a hostelería que 

empregan a casi o 50% da poboación. Séguelle en importancia o transporte, a 

educación e a saúde. Un dos servicios máis importantes é o do automóvil. 

As características socioeconómicas e culturais do contexto. 

Trátase dun alumnado que ven dun ambiente suburbano e rural, podendo establecer 

os seguintes grupos: 

• Familias nas que polo menos dous dos seus constituíntes teñen un traballo 

fixo. 

• Familias con traballo temporais pouco cualificados. 

• Familias con graves problemas económicos na que ningún dos dous 

proxenitores están a traballar. 

• Familias desestructuradas, onde os alumnos queda a cargo dos avós, ou 

familias en réxime de acollida. 

Contamos con dous CEIP adscritos. No IES estudan uns 400 alumnas/os. 
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2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA FRANCESA AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  CLAVE. CONCRECIÓN 
DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 
FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

A Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo 

e do Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente recolle 

que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 

realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 

inclusión social e o emprego”. 

Preténdese que o alumnado adquira unhas determinadas competencias básicas; a 

adquisición das mesmas levarase a cabo de forma progresiva e de xeito integrador 

nos distintos cursos da ESO.  Os obxectivos e contidos establecidos ao longo das 

etapas da ESO e do BACHARELATO perseguen asegurar o desenvolvemento destas 

competencias. Asemade os criterios de avaliación destas etapas constitúen os 

referentes para valorar o progreso na adquisición das mesmas. 

Á  marxe do aspecto lingüístico, a aprendizaxe da lingua francesa favorece a 

formación noutros ámbitos xa que é un vehículo que axuda á comprensión de distintas 

situacións e á integración nun mundo que, na actualidade, é multilingüe. 

De aí que, dentro das competencias básicas necesarias na aprendizaxe da lingua 

francesa, caiba destacar as seguintes: 

• Competencia en comunicación lingüística:  

  Esta competencia refírese á habilidade para se expresar  tanto de xeito oral como 

escrito, atendendo a distintos rexistros, situacións e funcións. Tanto a expresión 

escrita como a oral son vehículos que permiten observar a progresión do alumnado 

xa que consiste na aplicación práctica dos conceptos de aprendizaxe. 

  A aprendizaxe da lingua estranxeira mellora a competencia comunicativa xa que é 

necesaria a utilización de convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, 

para interpretar diferentes tipos de discursos.  A adquisición desta competencia 

implica a posibilidade de se coñecer e de se comunicar con falantes doutros países, 

enriquecendo así as relacións sociais.  

 O uso funcional da lingua estranxeira facilita o acceso a distintas fontes de 

información, comunicación e aprendizaxe. 
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• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

A aplicación dos conceptos e do razoamento matemáticos á vida cotiá resulta 

imprescindible na sociedade de hoxe en día. O coñecemento  sobre números e as 

súas operacións básicas, símbolos e as formas de expresión e de razoamento 

matemático axudan a adquisición desta competencia e así,  producir e interpretar 

informacións.  

Asemade, adquirir competencias en ciencia e tecnoloxía contribúe a unha 

interaccón responsable co mundo que nos rodea, desenvolvendo criterios éticos, 

interese pola ciencia e unha actitude responsable fronte á conservación dos 

recursos naturais e ambientais. 

• Competencia dixital: 

Nun contorno eminentemente tecnolóxico, a lingua francesa facilita e promove o 

uso e aplicación das TIC de xeito sinxelo e en ámbitos diversos (e-mails, blogs, 

chats, vídeo conferencias,...) nunha era na que existe a posibilidade de se 

comunicar en tempo real con calquera parte do mundo.  

A utilización da tecnoloxía acentúa a comprensión lectora, a produción escrita e 

permite ampliar os coñecementos, sempre que a súa utilización sexa con fins 

didácticos. Asemade, a utilización de recursos dixitais forma parte do proceso de 

aprendizaxe.  

O feito de que o alumnado poida observar a aplicación da lingua francesa en 

contextos tecnolóxicos, tanto na aula coma fóra dela, fai posible que este 

alumnado experimente o lado práctico dunha lingua (neste caso a lingua francesa). 

• Competencias social e cívicas: 

As linguas son vehículos de comunicación e transmisión cultural polo que 

favorecen o respecto e interese polos distintos contornos así como o intercambio 

de información persoal. Estes feitos están intimamente relacionados co proceso 

de traballo que se está a seguir dentro da aula, xa que fomenta a participación e o 

traballo cooperativo en parellas ou grupos. A diversidade na   forma de traballar 

fomenta a participación, a expresión de ideas, o intercambio de puntos de vista, a 

elaboración de distintas situacións e, en definitiva, a convivencia e é un 

mecanismo para reforzar a identidade dos interlocutores. A lingua estranxeira se 

converte nun vehículo inmellorable para favorecer o respecto, o interese e a 

comunicación con falantes doutras linguas e recoñecer outras culturas, os seus 
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comportamentos e o  achegamento a culturas anglosaxonas e á realidade 

multicultural. 

• Conciencia e expresións culturais: 

Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar de xeito crítico 

diferentes manifestacións culturais e artísticas. A aprendizaxe da lingua 

estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia mediante 

produccións lingüísticas con un certo compoñente cultural. A lingua é un vehículo 

que facililita tanto a expresión e a comunicación coma a percepción, comprensión 

e enriquecemento que as diferentes realidades e produccións do mundo da arte e 

da cultura proporcionan. 

 

• Competencia para aprender a aprender: 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira se optimiza se se inclúen contidos 

directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando 

as estratexias que a faen maís eficaz, e os métodos que axudan a mellorarla.. 

Todo isto comporta a conciencia de capacidades necesarias, tales como a 

memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a propia motivación que o logro 

da aprendizaxe conleva. 

 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

O currículo da lingua francesa en todos os niveis fomenta o traballo cooperativo 

na aula, o manexo de recursos persoais  pondo en marcha certos procedementos 

que permiten o desenvolvemento de iniciativas. Nun ambiente social como é a 

aula, incentívase o aprender dos compañeiros, dos erros propios e alleos e da 

variedade que ofrece o contorno. Propíciase a toma de iniciativas e a elaboración, 

planificación e xestión do traballo. 

Ademais destas competencias que consideramos intrinsecamente relacionadas 

coa a aprendizaxe da lingua, cremos que, de xeito “tanxencial” a “competencia 

matemática” e o “coñecemento e a interacción co mundo físico” xogan un papel 

preponderante. xa que o alumnado tense que enfrontar a aspectos matemáticos, 

físicos que xorden en distintos textos e que están interrelacionados; non é posible 

falar de historia ou evolución sen facer referencia á séculos, anos, porcentaxes, ... 
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 CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

• Comunicación lingüística 

Comprende a idea principal e información específica en mensaxes orais, 

transmitidas de viva vozou por medios técnicos, transaccións e xestións cotiás do 

ámbito persoal, público, académico e profesional. 

Comprende os puntos principais e detalles relevantes de conversas formais e 

informais. 

Identifica as ideas principais e información relevante de presentacións, charlas, 

exposicións ou noticias. 

Distingue trazos sonoros, acento, ritmo e entoación en contextos variados e 

identifica a súa intención comunicativa. 

Utiliza estratexias para comprender a idea global ou inferir significados non 

explícitos nun texto oral. 

Utiliza recursos lingüísticos como a paráfrase ou a explicación para entender e 

facerse entender. 

Utiliza a lingua estranxeira nas actividades da aula. 

Realiza presentacións orais, ben estruturadas e responde a preguntas que se lle 

poidan formular sobre as súas presentacións. 

Desenvólvese en transaccións e xestións cotiás de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituais, e en 

conversacións sobre temas variados con fluidez e precisión. 

Exprésase correctamente en conversas nas que participa, utilizando estruturas 

axeitadas e unha pronuncia clara e comprensible. 

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos culturais e da 

versatilidade da linguaxe en función do contexto e da intención comunicativa. 

Identifica a información relevante de instrucións, indicacións ou normas. 

Comprende o sentido xeral e detalles específicos de textos en diferentes soportes. 
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Comprende información relevante en correspondencia de carácter formal e 

informal en diferentes soportes. 

Localiza información específica esencial en material de referencia e estudo. 

Busca, recompila e procesa información para comprender, compoñer e utilizar 

distintos tipos de texto, con intencións comunicativas ou creativas diversas. 

Entende as ideas principais de textos xornalísticos, literarios ou de ficción en 

diferentes soportes. 

Infire significados a partir do contexto. 

Valora a lectura como fonte de pracer e de coñecemento. 

Utiliza estratexias de planificación, textualización, revisión e versión final para 

compoñer textos. 

Completa formularios, cuestionarios ou impresos con información persoal, en 

diferentes soportes. 

Escribe notas, mensaxes, anuncios, posts e correspondencia formal e informal 

con información relevante e opinións persoais. 

Escribe textos de certa complexidade utilizando un léxico adecuado, convencións 

ortográficas, de puntuación e formato correctos e ben estruturados, en diferentes 

soportes. 

Recoñece os elementos culturais mais relevantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, e establece relacións entre eles e os da seu propia cultura. 

Comprende e utiliza os recursos lingüísticos propios do seu nivel 

Domina as estructuras morfo-sintácticas e discursivas necesarias para 

comprender e expresarse. 

Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado. 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Ordena e clasifica datos atendendo a un criterio. 

Interpreta e representa datos estatísticos en gráficas e táboas. 

Resolve crebacabezas, encrucillados e adiviñas. 



 

12 
 

Mostra respecto polo contorno natural e animal. 

Valora e practica os hábitos de vida saudable. 

Demostra espírito crítico na observación da realidade e na análise das mensaxes 

informativas e publicitarias. 

Identifica os problemas ambientais máis relevantes e relaciónaos coas causas e 

cos seus posibles efectos. 

Aplica estratexias propias do método de investigación científica. 

• Competencia dixital 

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial 

para informarse, aprender e comunicarse. 

Obtén información en Internet para a resolución de tarefas en inglés. 

Realiza presentacións e proxectos en inglés utilizando diferentes soportes e 

ferramentas dixitais. 

Estuda e practica o inglés en soporte dixital. 

Utiliza as TIC para establecer relacións sociais de xeito responsable. 

• Aprender a aprender 

Identifica, planifica e aplica os seus obxectivos na realización de actividades, 

tarefas e proxectos. 

Utiliza ferramentas e recursos para resolver dúbidas, ampliar o seu coñecemento 

e corrixir erros. 

Mostra interese por realizar avaliacións para valorar o seu propio progreso e 

identificar os puntos de mellora. 

Identifica e aplica diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe de forma 

autónoma. 

• Competencias sociais e cívicas 

Participa en actividades por parella e grupais con respecto e interese. 

Interactúa con educación e atención valorando e respectando a opinión, gusto e 

preferencias dos seus compañeiros. 
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Valora e practica o uso do inglés para relacionarse con outras persoas e coñecer 

outras culturas. 

Interésase por e respecta os costumes, normas e valores propios de países onde 

se fala a lingua estranxeira. 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Aplica as estratexias necesarias para realizar as súas tarefas de forma autónoma. 

Mostra unha actitude proactiva e positiva na lectura de textos de forma autónoma. 

Planifica, organiza e revisa os seus traballos para unha correcta presentación. 

Toma conciencia das consecuencias das súas decisións. 

• Conciencia e expresións culturais 

Utiliza elementos e técnicas artísticas na elaboración e presentación dos seus 

proxectos e exposicións. 

Identifica aspectos culturais dos países anglosaxóns e compáraos cos seus 

mostrando respecto e interese. 

Identifica diferentes formas de expresión cultural e mostra interese por ampliar o 

seu coñecemento. 

Mostra interese por propiciar intercambios comunicativos reais con falantes da 

lingua estranxeira. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO: 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 

permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
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c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 

investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así 

como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural.  

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
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n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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3.  2ºBACH-FR1: Concreción dos Obxectivos, Contidos, Criterios de avaliación e Estándares de aprendizaxe (en Negrita 

indicarase o grao mínimo de consecución para superar a materia). 

 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

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 e o tema. 

– Identificación do tipo de escoita necesario 
para realizar a tarefa (global, selectiva, 
detallada, etc.). 

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

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

– 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. 

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

B1.2. Recoñecemento dos marcadores 
conversacionais máis habituais: verificadores, 
expresivos, apelativos e fáticos. 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
adecuadas para comprender o sentido xeral; a 
información esencial; os puntos principais; os 
detalles relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como explicitas do 
texto, formuladas de maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a imaxe facilita a 
comprensión. 

B1.3. Distinguir e aplicar á comprensión do texto 
oral as funcións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común segundo o contexto 
de comunicación (por exemplo, estrutura 
interrogativa para expresar admiración). 

B1.4. Comprender o esencial de conversas ou 
debates sobre temas educativos ou profesionais 
da súa área de interese, desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos idiomáticos, e extraer 
información específica relevante aínda que non 
se comprenda a totalidade dos textos. 

B1.5. Recoñecer os significados e intencións 
comunicativas expresas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso 
común e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo a ironía e o 
humor), cando a articulación é clara. 

B1.6. Ientificar as ideas principais, información 
detallada e implicacións xerais de textos de 

PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes detalladas, dados 
cara a cara ou por outros medios, sobre 
temas concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal (por exemplo, declaracións 
ou mensaxes institucionais).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións xerais 
de conversas e debates relativamente 
extensos e animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa presenza, 
sobre temas xerais, de actualidade ou do seu 
interese, sempre que o discurso estea 
estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 

PLEB1.3. Comprende, en debates e conversas 
informais sobre temas habituais ou do seu 
interese, a postura ou punto de vista das 
persoas interlocutoras, así como algúns 
sentidos implícitos e matices como a ironía ou o 
humor. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB1.4. Comprende, nunha conversa formal 
na que participa, no ámbito educativo ou 
ocupacional, información detallada e puntos 
de vista e opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas de actuación e 
outros procedementos abstractos, sempre que 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

certa lonxitude, ben organizados e 
lingüisticamente complexos, nunha variedade 
de lingua estándar e articulados a velocidade 
normal, que traten temas tanto concretos como 
abstractos, incluso se son de carácter técnico 
cando estean dentro do propio campo de 
especialización ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, educativo e laboral/profesional, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas 
e se poidan confirmar certos detalles. 

B1.7. Comprender as ideas principais e as 
específicas máis relevantes de textos gravados 
ou audiovisuais emitidos en lingua estándar, con 
claridade na fala, e sen condicións externas que 
dificulten a comprensión. 

poida confirmar o que o interlocutor quixo dicir e 
conseguir aclaracións sobre os aspectos 
ambiguos. 

PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as 
ideas principais, os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en presentacións, 
conferencias ou seminarios de certa extensión 
e complexidade sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de interese, tanto 
concretos como abstractos, sempre que haxa 
marcadores que estruturen o discurso e guíen a 
comprensión. 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 

PLEB1.6. Comprende o contido da información 
da maioría do material gravado ou 
retransmitido nos medios de comunicación, 
relativo a temas de interese persoal, 
identificando o estado de ánimo, o ton e mesmo 
o humor do falante, sempre que o discurso 
estea articulado con claridade, nunha 
variedade de lingua estándar e a velocidade 
normal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción  

a 

b 

c 

f 

 

B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

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

– Percepción da mensaxe con claridade, 

B2.1. Coñecer, seleccionar con coidado e saber 
aplicar eficazmente e con certa naturalidade as 
estratexias adecuadas para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa lonxitude, 
planificando o discurso segundo o propósito, a 
situación, os interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo á paráfrase ou a 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción 
do texto oral espontáneo (sintaxe limitada, 
estratexias de compensación, negociación do 
significado co interlocutor, etc.) do planificado, e 
considera as características que este comparte 
coa lingua escrita (planificación, redundancia 
informativa, elementos de cohesión, etc.). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

distinguindo a súa idea ou ideas principais 
e a súa estrutura básica. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso adecuados a cada 
caso, e escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 

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

– Execución: 

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

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

– Aproveitamento dos coñecementos previos 
sacándolle o maior partido (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

– Cooperación na interacción con outras 
persoas, verificando a comprensión propia 
e das demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos ou 
paralingüísticos: 

circunloquios cando non se atopa a expresión 
precisa, e identificando e corrixindo os erros que 
poidan provocar unha interrupción da 
comunicación. 

B2.2. Construír textos claros e co detalle 
suficiente, ben organizados e adecuados ao 
interlocutor e ao propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, xerais e máis específicos dentro 
do propio campo de especialidade ou de 
interese, e defender un punto de vista sobre 
temas xerais ou relacionados coa propia 
especialidade, indicando os proles e os contras 
das opcións, así como tomar parte activa en 
conversas formais ou informais de certa 
lonxitude, desenvolvéndose cun grao de 
corrección e fluidez que permita manter a 
comunicación.  

B2.3. Utilizar correctamente, sen erros que 
conduzan a malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia e de cohesión de uso 
común e máis específico, seleccionándoos en 
función do propósito comunicativo no contexto 
concreto (por exemplo, o uso da voz pasiva en 
presentacións de carácter educativo, ou de 
frases de relativo para facer unha descrición 
detallada). 

B2.4. Ler en voz alta con énfase expresiva de xeito 
que poidan recoñecerse as ideas clave, 
utilizando o ritmo e as pautas para facer a 
lectura comunicativa, engadindo algún 
comentario persoal ao texto (aclaración de 
palabras, algún novo exemplo, unha alusión a 
experiencias compartidas, etc.) e corrixíndose 
con naturalidade no caso dalgunha 

PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración 
sobre temas do seu interese educativo ou 
relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou económicos), cunha 
estrutura clara que axuda os oíntes a fixárense 
nos aspectos máis importantes, e demostrando 
seguridade á hora de contestar preguntas do 
auditorio formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB2.3. Participa con soltura en conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que describe con 
detalle feitos, experiencias, sentimentos e 
reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocutores; describe con 
detalle experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas; expresa con convicción 
crenzas, acordos e desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva as súas 
opinións e proxectos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en 
conversas formais, entrevistas, reunións e 
debates de carácter educativo ou ocupacional, 
achegando e pedindo información relevante e 
detallada sobre aspectos concretos e abstractos 
de temas cotiáns e menos habituais nestes 
contextos; explicando os motivos dun problema 
complexo e pedindo e dando instrucións ou 
suxestións para resolvelo; desenvolvendo 
argumentos de forma comprensible e 
convincente e comentando as contribucións dos 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de 
significado parecido. 

– Definición ou parafrase dun termo ou 
dunha expresión. 

– Produción de autocorrección, falsos 
comezos, repeticións e circunloquios. 

– Paralingüísticos. 

– Petición de axuda ou clarificación.  

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

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

– Uso de sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas convencionais. 

– Uso dos elementos prosódicos 
(pausas, ritmo e entoación) como 
substitutos dos marcadores 
discursivos para indicarlle á persoa 
destinataria ou oínte as partes do 
discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

B2.2. Rutinas ou modelos de interacción segundo 
o tipo de situación de comunicación en 
contextos informais e formais máis habituais. 

equivocación. 

B2.5. Planificar e articular o texto oral segundo a 
función ou as funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, seleccionando os 
expoñentes das devanditas funcións segundo 
os seus matices de significación, e os patróns 
discursivos dos que se dispón para presentar e 
organizar a información, deixando claro o que 
se considera importante (por exemplo, mediante 
estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as 
digresións con respecto ao tema principal. 

B2.6. Expresarse con relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen moita axuda do 
interlocutor, aínda que poidan darse algúns 
problemas de formulación que retarden algo o 
discurso ou que requiran expor de maneira 
distinta o que se quere dicir. 

B2.7. Xestionar a interacción de maneira eficaz en 
situacións habituais, respectando e tomando a 
quenda de palabra con amabilidade e cando se 
desexa, e axustando a propia contribución á dos 
interlocutores, percibindo as súas reaccións, e 
defenderse en situacións menos rutineiras, e 
mesmo difíciles (por exemplo, cando a persoa 
interlocutora acapara a quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución é escasa e hai que 
encher as lagoas comunicativas ou animala a 
participar). 

interlocutores; opinando e facendo propostas 
xustificadas sobre futuras actuacións. 

PLEB2.5. Participa na interacción verificando a 
comprensión propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, cun bo grao de 
fluidez e claridade, malia algúns erros 
esporádicos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas establecido con 
anterioridade, formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a elas, 
reaccionando ante unha resposta que non 
entenda, e interactuando para pedir repeticións 
e confirmar a comprensión mutua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

b 

c 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema a partir da información 

B3.1. Uso de diferentes estratexias de lectura 
como a identificación da intención comunicativa, 
a anticipación da información a partir dos 

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu 

CCL 

CAA 

CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

f 

 

superficial e paratextual: proveniencia do 
texto, imaxes, organización na páxina, títulos 
de cabeceira, etc. 

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

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

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

– 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 
paratextuais. 

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

 

 

elementos textuais e non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de regras de formación de 
palabras para inferir significados e a 
organización da información e o tipo de texto. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o humor, ou o uso 
poético ou estético da lingua, formulados de 
xeito claro. 

B3.3. Seguir instrucións de certa complexidade e 
extensión tanto do ámbito público como do 
propio da especialidade, aínda que sexa 
necesario apoiarse para a comprensión en 
soportes visuais como debuxos, bosquexos e 
outros.  

B3.4. Identificar as ideas principais, información 
detallada e implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben organizados e 
lingüisticamente complexos, nunha variedade 
de lingua estándar e que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, mesmo se son de 
carácter técnico, cando estean dentro do propio 
campo de especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou 
profesional, sempre que se poidan reler as 
seccións difíciles. 

B3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a liña 
argumental no tratamento do asunto presentado 
en xornais, revistas, guías, páxinas web e 
novelas, e distinguir entre información, opinión e 
persuasión, así como comprender en textos 

interese persoal (por exemplo, carteis, folletos, 
pancartas ou grafitti), educativo (por exemplo, 
carteis científicos) ou profesional (por exemplo, 
boletíns informativos ou documentos oficiais). 

CCEC 

PLEB3.2. Comprende a información, a intención 
e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera soporte, 
incluídos foros e blogs, nos que se transmiten e 
se xustifican de xeito detallado información, 
ideas e opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e dentro da súa 
área de interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área de interese ou 
a súa especialidade, incluíndo detalles sobre 
condicións e advertencias, sempre que poida 
volver ler as seccións difíciles (por exemplo, 
sobre instrumentos de medición ou de 
procedementos científicos). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e 
as implicacións de correspondencia formal 
de institucións públicas ou entidades privadas 
como universidades, empresas ou compañías 
de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e educativo, 
dentro da súa área de interese ou a súa 
especialidade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e 
consulta, en soporte tanto impreso como dixital, 
información detallada sobre temas da súa 
especialidade nos ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como información concreta 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

literarios as relacións entre os personaxes e os 
motivos que os impulsan a actuar.  

B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios 
contemporáneos e relacionados cos propios 
intereses e as necesidades nos ámbitos 
persoal, público, educativo e laboral ou 
profesional, ben estruturados, en rexistro 
estándar da lingua e escritos sen modismos 
pouco frecuentes. 

relacionada con cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais, institucionais ou 
corporativos. 

CD 

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e 
as opinións implícitas en noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión ben estruturados e 
de certa lonxitude que tratan dunha 
variedade de temas de actualidade ou máis 
especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro da súa área de interese, e 
localiza con facilidade detalles relevantes neses 
textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, 
detalles relevantes, algunhas ideas implícitas e 
o uso poético da lingua en textos literarios que 
presenten unha estrutura accesible e unha 
linguaxe non moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da historia, os 
personaxes centrais e as súas relacións, ou o 
motivo poético, estean claramente sinalizados 
con marcadores lingüísticos doadamente 
recoñecibles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

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 

B4.1. Utilizar estratexias que faciliten un estilo de 
escritura sinxelo e fluído, evitando o uso de 
palabras ou estruturas das que non se estea 
seguro e seguindo adecuadamente o proceso 
de escritura: planificación do texto, selección 
das ideas pertinentes ao propósito 
comunicativo, presentación das ideas segundo 
o tipo de texto, organización adecuada en 
parágrafos, e revisión da coherencia, a 

PLEB4.1. Escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara relacionados 
coa súa especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento e as conclusións dun 
experimento, sobre un intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un traballo de investigación), 
ou menos habituais (por exemplo, un problema 
xurdido durante unha estadía no estranxeiro), 
desenvolvendo un argumento, razoando a favor 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha gramática, obtención 
de axuda, etc.) 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador. 

– Estruturación do contido do texto. 

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

– Discriminación das propiedades textuais de 
coherencia, cohesión e adecuación. 

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

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

– Aproveitamento dos coñecementos previos 
sacándolles o maior partido (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Verificación da progresión e da coherencia. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

– Reescritura definitiva. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da letra adecuado, uso 

cohesión, a ortografía, a puntuación e as 
concordancias.  

B4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias 
máis adecuadas para elaborar textos escritos 
ben estruturados e de certa lonxitude; por 
exemplo, integrando de maneira apropiada 
información relevante procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o texto ao destinatario 
e ao contexto específicos. 

B4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben 
estruturados sobre unha ampla serie de temas 
relacionados cos propios intereses ou a 
especialidade, facendo descricións claras e 
detalladas; sintetizando información e 
argumentos extraídos de diversas fontes e 
organizándoos de maneira lóxica; e defendendo 
un punto de vista sobre temas xerais, ou máis 
específico, indicando os proles e os contras das 
opcións, utilizando para iso os elementos 
lingüísticos adecuados para dotar o texto de 
cohesión e coherencia, e manexando un léxico 
adaptado ao contexto e ao propósito 
comunicativo que se persegue. 

B4.4. Planificar e articular o texto escrito segundo 
a función ou as funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus matices de 
significación, e os patróns discursivos dos que 
se dispón para presentar e organizar a 
información, deixando claro o que se considera 
importante (por exemplo, mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes ou as digresións 

ou en contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as desvantaxes de 
varias opcións, e achegando conclusións 
xustificadas. 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un 
suceso ou un evento dando unha idea xeral 
que permita recoñecelo con claridade, 
explicando as súas partes ou circunstancias, 
e ofrecendo unha opinión persoal 
argumentada. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado 
con información persoal, educativa ou laboral 
(por exemplo, para matricularse nunha 
universidade, solicitar un traballo, abrir unha 
conta bancaria ou tramitar un visado). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, 
un currículo detallado, xunto cunha carta de 
motivación (por exemplo, para ingresar nunha 
universidade estranxeira, ou presentarse como 
candidato/a a un posto de traballo).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante 
unha conferencia, unha charla ou un seminario, 
e elabora un resumo con información relevante 
e as conclusións adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado coa súa especialidade e 
o discurso estea ben estruturado. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera soporte, nos que 
transmite e solicita información detallada, 
explicacións, reaccións e opinións sobre 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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normativo de maiúsculas e minúsculas, 
etc.). 

con respecto ao tema principal. 

B4.5. Elaborar resumos e notas recapitulativas, 
con claridade, exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal. 

B4.6. Presentar os textos escritos de maneira 
coidadosa (con atención a marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.), en 
soporte impreso e dixital, adecuados aos fins 
funcionais e valorando a importancia da 
presentación nas comunicacións escritas. 

 

 

temas persoais, educativo ou ocupacionais, 
respectando as convencións e as normas de 
cortesía. 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en 
calquera soporte, e comunícase con 
seguridade en foros e blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a importancia persoal de 
feitos e experiencias, e comentando de maneira 
persoal e detallada as noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se dirixe.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas 
formais de carácter educativo ou profesional 
dirixidas a institucións públicas ou privadas e a 
empresas, nas que dá e solicita información, 
describe a súa traxectoria educativa ou 
profesional e as súas competencias, e explica e 
xustifica co suficiente detalle os motivos das 
súas accións e dos seus plans (por exemplo, 
carta de motivación para matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou para solicitar un 
posto de traballo), respectando as convencións 
formais e de cortesía propias deste tipo de 
textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

a 

b 

c 

f 

p 

 

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

– Discriminación e uso dos trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (trazos distintivos como 
sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 

– Recoñecemento e produción de unidades 

B5.1. Discriminar e reproducir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso 
común e máis específicos, axustándose 
debidamente a algunha variedade estándar da 
lingua, e seleccionalos en función das propias 
intencións comunicativas, incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do humor.  

PLEB5.1. Comprende e faise comprender con 
certa confianza e fluidez en situacións de 
comunicación informais e formais habituais, 
con matices como a ironía e o humor, sempre 
que as persoas interlocutoras pronuncien 
con claridade e eviten un uso moi 
idiomático. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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maiores do nivel fónico (secuencia acentual 
das palabras). 

– Recoñecemento e uso comprensible dos 
elementos prosódicos (acento, ritmo e 
entoación das oracións). 

– Recoñecemento de palabras e frases de uso 
coloquial común emitidas con procedementos 
básicos da redución fonética. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

– Convencións sociais. 

– Recoñecemento das normas e as variacións 
sociais, as convencións sociais e as formas, 
normas de cortesía e rexistros; costumes, 
valores, crenzas e actitudes; características 
básicas do sentido do humor; usos 
lingüísticos adecuados ao contexto; 
referencias relativas á identidade nacional ou 
cultural; linguaxe non verbal e diferenzas 
específicas entre a propia cultura e a cultura 
portada pola lingua obxecto de estudo. 

– 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: 

– Consciencia das habilidades metalingüísticas 
adquiridas durante as aprendizaxes 
lingüísticas, e transferencia destes 
coñecementos e estratexias dunha lingua a 
outra para avanzar no seu dominio. 

– Participación en proxectos nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos elementos 

B5.2. Axustarse con consistencia aos patróns 
ortográficos, de puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de carácter máis específico. 

B5.3. Distinguir a función ou as funcións 
comunicativas principais e secundarias do texto, 
como implicacións facilmente discernibles, e 
apreciar as diferenzas de significación de 
distintos expoñentes destas, así como distinguir 
os significados e os propósitos xerais asociados 
ao uso de patróns discursivos típicos polo que 
respecta á presentación e á organización da 
información (entre outros, o reforzo ou a 
recuperación do tema; a topicalización, pondo o 
tema da oración ao principio, como por exemplo 
en "Diso non quero falar"; contraste, digresión 
ou recapitulación).  

B5.4. Integrar na propia competencia intercultural, 
para producir textos orais e escritos ben 
axustados ao contexto específico, os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, valores e crenzas, e 
superar as diferenzas con respecto ás linguas e 
culturas propias, e os estereotipos, 
demostrando confianza no uso de diferentes 
rexistros ou outros mecanismos de adaptación 
contextual, e evitando erros serios de 
formulación ou presentación textual que poidan 
conducir a malentendidos ou situacións 
potencialmente conflitivas. 

B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico 
oral e escrito común e expresións e modismos 
de uso habitual, e máis especializado segundo 
os propios intereses e as necesidades no 
ámbito persoal, público, educativo e laboral ou 

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito 
comunicando con eficacia información, 
noticias, ideas e puntos de vista sobre temas 
tanto abstractos como concretos; ou 
solicitando ou transmitindo información 
relacionada con servizos ou outros ámbitos 
das relacións sociais, adaptando a súa 
expresión e os medios de expresalo á situación 
de comunicación.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos 
propósitos comunicativos, con eficacia 
intercultural. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di 
en transaccións e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas, axencias de 
viaxes, centros de saúde, traballo ou 
estudos (por exemplo, para recibir asistencia 
sanitaria como turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de hotel, anular billetes 
ou cambiar un artigo defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.  

CCL 

CSC 

CCEC 

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en 
transaccións e xestións cotiás e menos 
habituais, cara a cara, por teléfono ou por 
outros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofrecendo 
explicacións claras e detalladas, e 
desenvolvendo a súa argumentación de 
xeito satisfactorio na resolución dos 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas:  

– Xestión de relacións sociais no ámbito 
persoal, público, educativo e profesional.  

– Descrición e apreciación de calidades físicas 
e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 
actividades, procedementos e procesos.  

– Narración de acontecementos pasados 
puntuais e habituais, descrición de estados e 
situacións presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos futuros a curto, a 
medio e a longo prazo.  

– Intercambio de información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos.  

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, a 
certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, 
a promesa, a orde, a autorización e a 
prohibición, a exención e a obxección.  

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

– Formulación de suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.  

– Establecemento e xestión da comunicación e 
organización do discurso. 

B5.6. Léxico: 

– Recoñecemento e uso de léxico oral e escrito 

profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras e expresións, e as connotacións máis 
discernibles, que permita un uso humorístico, 
poético ou estético sinxelo do idioma. 

B5.6. Coñecer coa profundidade debida e aplicar 
eficazmente á comprensión do texto os 
coñecementos sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás relacións interpersoais 
en diversos contextos (desde informal ata 
institucional) e as convencións sociais (incluíndo 
crenzas e estereotipos) predominantes nas 
culturas en que se utiliza a lingua meta, así 
como os coñecementos culturais máis 
relevantes (por exemplo, históricos, xeográficos, 
literarios ou artísticos), que permitan captar as 
alusións máis directas sobre estes aspectos que 
poida conter o texto.  

B5.7. Resumir ou parafrasear un texto para facelo 
intelixible a quen necesite desta mediación por 
descoñecemento ou coñecemento insuficiente 
da lingua meta. 

B5.8. Utilizar o coñecemento sociocultural sobre o 
modo de vida da comunidade que é obxecto de 
estudo e as diferenzas esenciais entre as 
prácticas, os valores e as crenzas desa 
comunidade e as propias, para facer un texto 
comprensible a unha persoa interlocutora que 
descoñece a lingua estranxeira, e resolver 
posibles malentendidos e conflitos interculturais. 

B5.9. 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, relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 

problemas que xurdan.  

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en 
diferentes soportes, con certa densidade 
léxica, evitando repeticións innecesarias co 
uso de sinónimos e palabras de significado 
próximo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual ou 
contextual. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua 
estándar transmitidos por canles, 
entendendo (aínda que non os comparta) os 
matices de sentido e de opinión ante puntos 
de vista e posturas concretas e actitudes 
que responden a crenzas, costumes e 
valores propios da cultura da lingua meta. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos 
propios dunha cultura a membros doutra 
diferente, consciente da importancia desta 
actividade de mediación intercultural. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB5.9. 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 
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común e máis especializado dentro das 
propias áreas de interese nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional, 
relativo á descrición de persoas e obxectos, 
tempo e espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, procedementos 
e procesos; relacións persoais, sociais, 
educativas e profesionais; educación e 
estudo; traballo e emprendemento; bens e 
servizos; lingua e comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; historia e cultura.  

– Recoñecemento e uso de expresións fixas 
frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e 
léxico propio de temas relativos a feitos de 
actualidade). 

– Recoñecemento e uso de antónimos, 
sinónimos e de procedementos de formación 
de palabras mediante recursos de derivación 
e de composición, e recoñecemento de 
"falsos amigos". 

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

lingüísticos ou culturais. 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

Contidos sintáctico-discursivos de 2º de bacharelato-FR1 (ademáis dos de 

1ºBac): 

.  Expresión de relación lóxicas: conxunción; disxunción; oposición/concesión 

(quoique, malgré que + Suj. (para un hecho real), si…que; que…ou que + 

Subj., avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de, sans) ; causa (du fait que) ; 

finalidade (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex : Viens que je te 

voie !) ; comparación (c´est le meilleur/pire …que + Subj., autant/tant que, 

d´autant plus/moins que…) ; consecuencia (aussi …que) ; condición (gérondif, 

ex : En faisant du sport vous vous sentirez mieux), pourvu que, à condition 

que) ; estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, 

questions). 

.     Relacións temporais (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que). 

.     Exclamación (Comme si… !). 

.   Negación (ne…que (ne explétif), omisión de “ne”, uso de “ne” solo (registre soutenu, 

ex. Si je ne me trompe, nous sommes arrivés)). 

.   Interrogación (Question rapportée, ex : Il me demande à quelle heure commence le 

film ?). 

.   Expresión do tempo : presente, pasado ; futuro (futur antérieur). 

. Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (de ces temps-ci…); 

habitual; incoativo (être prêt à…); terminativo. 

. Expresión da modalidade; factualidade; capacidade; posibilidade/probabilidade; 

necesidade; obriga/prohibición (n´avoir qu´à…, il n´y a qu´à…); permiso (Puis-

je…?); intención/desexo; voix passive; condicional (oracións condicionais (les 

trois types d´hypothèse); conditionel passé); cortesía. 

.  Expresión da existencia: os presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes 

persoais, adxectivos y pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, 

“en”, “y”, proposicións adxectivais (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce 

à quoi; pron. Relativos compostos (sur laquelle, grâce auquel, avec/sans lequel, 

entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel)) ; a cualidade ; a posesión.  
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.  Expresión da cantidade : environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, 

un/ des tas de ; artigos partitivos, Adv. De cantidad y medidas ; y do grao 

(extrêmement, tellement, suffisament). 

. Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination). 

 

4.   GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA DE 2º 

DE BACHARELATO-FR1 

Comprensión de textos orais : 

    Coñece e sabe aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, 

os puntos relevantes ou a información  e as ideas e opinións.   

     Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais de 

conversas e debates relativamente extensos entre varias persoas sobre temas xerais, 

de actualidade ou do seu interese. 

    Recoñece as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía. 

  Distingue e aplica á comprensión do texto oral as funcións e os significados 

específicos xeralmente asociados a diversas estructurassintácticas de uso común. 

   Comprende instucións, anuncios, declaración e mensaxes detalladas, dados cara a 

cara ou por outros medios. 

    Comprende a información esencial de conversas ou discusións en que se traten 

temas cotiáns relacionados co traballo, os estudos, o tempo de lecer. 

   Recoñece os significados e as intencións comunicativas expresadas de patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común. 

   Comprende o contido da información da mayoría do material gravado ou 

retransmitido nos medios de comunicación, relativo a temas de interese persoal nunha 

variedade de lingua estándar e a velocidade normal. 

    Persevera por acceder ó sentido do texto oral. 

Producción de textos orais : 

    Fai un uso consciente dos patróns sonoros acentuais, rítmicos e de entoación. 

    Amosa a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o obxectivo 

comunicativo principal da mensaxe. 

    Adecúa a producción do texto oral ás funcións comunicativas requiridas. 
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    Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese educativo ou 

relacionados coa súa especialidade. 

      Contrúe textos coherentes e ben estructurados sobre temas de interese persoal, 

ou asuntos cotidiáns ou menos cotidiáns, nun rexistro formal, neutro ou informal, 

utilizando os recursos de cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de 

expresións e estructuras, e un léxico de uso frecuente. 

    Realiza unha presentación oral planificada de certa lonxitude sobre temas xerais e 

educativos propias da idade e do nivel de estudos. 

     Amosa certa flexibiliade na interacción polo que respecta ós mecanismos de toma e  

cesión da quenda de palabra, a colaboración coa persoa interlocutora e o mantemento 

da comunicación. 

Comprensión de textos escritos : 

    Coñece e sabe aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 

información esencial e os puntos principais e detalles relevantes do texto, tanto 

ímplicitos como explícitos. 

     Comprende instrucións dentro da súa área de interese ou a súa especialidade. 

     Comprende a información e as implicacións de notas, correspondencia persoal e 

formal sobre temas concretos de carácter persoal e educativo. 

     Comprende a información, as ideas e as opinión ímplicitas en noticias e artigos 

xornalísticos. 

    Distingue tanto a función ou as funcións comunicativas principais do texto como as 

implicacións facilmente discernibles. 

    Identifica as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de 

textos de certa lonxitude. 

     Distingue e aplica á comprensión do texto escrito as funcións e os significados 

específicos xeralmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común. 

     Lee con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios intereses. 

     Comprende correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, redactada 

en lingua estándar. 

Producción de textos escritos : 

    Coñece, selecciona e aplica as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 

escritos e de estructura clara e de certa lonxitude. 

     Presenta os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito coidado 

atendendo non só á corrección ortográfica da palabra, senón tamén ó uso de 

maiúsculas e minúsculas, e signos de puntuación. 
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    Elabora resumos e sintetiza información e argumentos partindo de distintas fontes. 

    Escribe cartas formais e informais a persoas ligadas o seu ámbito persoal e 

profesional nas que pide ou transmite información sinxela, empregando a estructura e 

características propias deste tipo de texto. 

    Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que 

permita recoñecelo con claridade. 

Elementos sintácticos-discursivos:  

           Le présent de l´indicatif des verbes du 1, 2 et des plus importants du 3 groupe 

         Le présent des verbes du 1 groupe à particularités (- cer, -ger, -ayer, etc...) 

         Les verbes être et avoir. 

         Les pronoms possessifs. 

         Le nom (féminin, pluriel). 

         La forme négative 

        La forme interrogative ( + adjectifs interrogatifs quels..., adverbes interrogatifs)         

        Les prépositions et adverbes de lieu ( devant les noms de villes et de pays).  

        Les adjectifs et pronoms démonstratifs. 

        Les comparatives et le superlatif (adjectifs irréguliers). 

        Les pronoms relatifs simples et composés. 

        Les pronoms personnels c.o.d/ c.o.i et « Y », « En ». 

        L´imparfait/ Plus-que-parfait 

        Le passé composé et son accord. 

        Imparfait / passé composé 

        Futur simple. 

        Les verbes impersonnels. 

        Présent du subjonctif et les subordonnées complétives. 

        Le conditionnel , expression de la condition. 

        La voix passive. 

        L´expression de l´opposition, de la cause, du but, de la comparaison, de la 

condition, du temps.      

        Le style indirect 
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      5.  SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Non se usará ningún método . Utilizaranse textos, artigos, e documentos 

auténticos de distintas fontes para traballar na aula. A profesora tamén lles dará 

apuntes sobre os temas gramaticais e lexicais que se necesiten.Terán que aboar 

7 euros en concepto de fotocopias. 

Están recollidona Memoria Final do departamengto os contidos que non se viron 

no curso pasado e que se deberán traballar neste curso..Traballaremos a 

Expresión e a Produción Oral na aula tanto como se poida usando distintos 

soportes e fontes. E tamén faremos o mesmo en canto á Expresión e 

Comprensión Escrita. A Produción escrita traballarase sobretodo na casa con 

exames tipo Selectividade e ABAU que terán que entregar periódicamente. 

Nesta secuenciación non dividiremos as avaliacións en Produción Oral, Escrita, 

etc xa que a profesora irá elixindo o material que usará cos seus alumnos, 

material que axudará sempre a traballar os contidos dos distintos bloques. O 

léxico estudado será sempre de temas de interese da xuventude, de 

actualidade,etc… 

Estaremos atentos ás instruccións que nos den sobre algún posible cambio  no 

exame ABAU, de ter que facer algún cambio nesta programación, engadiríase 

nunha acta da Reunión de Departamento. 

 

PRIMEIRA AVALIACIÓN: 

O imperfecto e os seus usos. 

O passé composé e a concordancia do participio. 

Passé composé / Imparfait 

Pronomes relativos simples e compostos 

O futuro simple. 

A negación. 

Masculino, feminino: diferencias gráficas e fonéticas 

Singular e plural: diferencias gráficas e fonéticas 

Revisión do imperativo 

Presente dos verbos en –aindre, -eindre e –oindre (repaso 1º e 2º grupo) 

Os pronomes persoais c.o.d e c.o.i simples e  dobres. 
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A comparativa e O superlativo. 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN: 

A frase hipotética. 

Os pronomes interrogativos. A interrogación. 

Os pronomes posesivos. 

Os pronomes En e Y. 

Os adxectivos indefinidos. 

O condicional presente. 

Revisión das oracións condicionais 

O presente de subxuntivo e o seu emprego nas oracións completivas. 

Revisión dos adxectivos e pronomes demostrativos 

Revisión dos adxectivos e pronomes posesivos 

A formación dos adverbios de “manière”  

 

TERCEIRA AVALIACIÓN: 

O estilo directo e indirecto 

Os pronomes indefinidos 

A forma pasiva 

A forma restrictiva 

O participio de presente 

O pluscuamperfecto 

O condicional pasado 

Recoñecemento do passé simple 

Expresión da consecuencia, da causa, da concesión, da finalidade, da temporalidade. 

 

Léxico que se traballará : 

· les médias: le cinéma, la télé, la publicité 

· les loisirs, les vacances, les voyages 
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· les styles, la mode, les boutiques, les vêtements  

· la cuisine, la gastronomie 

· le sport, l’éducation physique, la santé 

· l’écologie: la pollution, l´environnement 

· le système scolaire 

· le monde du travail, les métiers, l´argent 

. l´informatique, les réseaux sociaux 

. la violence contre les femmes, le terrorisme 

(e outros que poidan surxir durante o curso) 

6.  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Seguimos a pensar que o enfoque comunicativo e a orientación constructivista do 

aprendizaxe son os dous tratamentos fundamentais na metodoloxía para o ensino 

dunha lingua. 

Un dos nosos principais plantexamentos é intentar conseguir desa forma que os 

alumnos se impliquen e participen activamente no uso e na construcción dun idioma 

novo. 

Por todo iso, teranse en conta as seguintes concrecións metodolóxicas: 

- Impartir na medida do posible e das particularidades dos grupos a maior parte das 

clases en francés. Deste xeito potenciaremos a memorización das expresións máis 

habituais no contexto da aula. 

- Suscitar unha variedade de actividades que atendan á diversidade do alumnado. 

- Fomentar o interese e a motivación do alumnoado con temas e actividades 

suxestivos para eles. Como pode ser o uso das novas tecnoloxías. 

- Crear na aula un clima de confianza e de tolerancia de xeito que aumente a 

autoestima dos alumnos e alumnas, que se sintan seguros/as e que polo tanto 

participen máis nas actividades. 

- Axudar ao alumnado a crear estratexias para fomentar a autonomía no seu 

aprendizaxe, ata polo medio da autovaloración e da autoavaliación. 

- Axudar ao alumnado a que estableza similitudes e diferenzas entre a materia nova 

e a xa estudada e interiorizada. 

- Fomentar unha aprendizaxe non repetitiva e intentar que os propios alumnos e 

alumnas resolvan as súas dúbidas a través da corrección polo erro, a selección de 

proxectos a realizar, etc… 

- Manter un tratamento equilibrado dos 5 bloques da lingua recollidos na 

programación, prestándolle atención á producción oral na que o noso alumnado 

ven “fallando” últimamente. 

- Ir ampliando e revisando en cada unidade de traballo o léxico. 
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- Introducir a gramática de maneira gradual, intentando repasar e recordar os temas 

tratados anteriormente. 

- Realizar diferentes actividades na aula coa finalidade de acadar os obxectivos de 

cada unidade ou sesión. Para iso faranse os exercicios e as actividades que o 

profesorado considere oportunos (serán máis ou menos exhaustivos dependendo 

das necesidades do alumnado). 

- Implementarase na aula unha métodoloxía de tipo cooperativo, sempre que sexa 

posible, para propiciar o traballo en grupo ou en parellas (coas medidas de 

seguridade oportunas). 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Non se usará método. O profesorado da materia elaborará o material. Poderá utilizar 

documentos auténticos sobre todo tipo de temas: literatura, cultura, xeografía, temas 

da actualidade. Pediremos aos alumnos que aporten 7 euros en concepto de 

fotocopias. 

En canto á proba de audición, escoitaránse diversos tipos de documentos sonoros 

(cancións, audicións de Radio France, etc…), probas de audición das probas ABAU e 

responderase a preguntas sobre o documento. 

 

8.  AVALIACIÓN (Criterios, Procedementos e Instrumentos de 

Avaliación, Promoción) 

       8.1.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación é continua polo que, agás no referente ao alumnado coa materia 

pendente, non haberá recuperacións. A materia é de contidos progresivos; é dicir 

acumulativa, o que non implica que un alumno que obteña un 5 no exame 

correspondente á 3ª avaliación necesariamente supere a materia xa que para poder 

ser avaliado conceptual e procedimentalmente de xeito positivo, o alumnado terá que: 

• Demostrar que posúe un certo dominio e equilibrio nas distintas destrezas que 

ten que resolver ao longo do curso. Este dominio terá que verse reflectido nas 

probas que ten que realizar ao longo de cada avaliación; de tal forma  que as 

distintas partes deberán estar compensadas. O feito de obter unha cualificación 

moi baixa nunha delas determinará que o alumnado non poida ser cualificado 

de xeito positivo. 

• Evitar a reiteración de erros de base (por exemplo, un alumno que está a 

cursar 2ºBach e que cometa  erros na conxugación do presente simple ou do 

presente continuo, será penalizado xa que os debería dominar de cursos 

anteriores). 
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• Ter entregado, na data fixada, os traballos solicitados polo profesorado,   

traballar na aula e na casa, participar na clase. 

 

       8.2.  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os exames e controis son unha etapa máis no proceso de aprendizaxe e son algúns 

dos instrumentos dos que o profesorado fará uso para comprobar que o alumnado é 

capaz de utilizar o aprendido durante o curso. 

EXAMES/PROBAS: Haberá unha proba de Comprensión Oral (“écoute”), outra 

de Expresión Oral, unha proba de Gramática (gramática, léxico, situación, 

conxugación) e unha proba tipo exame ABAU (con exercicio de comprensión escrita, 

de léxico, de gramática e de expresión escrita).  

 CONTROIS: haberá controis que poderán ser sen previo aviso, aínda que 

algúns deles (verbos,conxugación,léxico etc.) serán anunciados con antelación, 

especialmente cando queiramos incidir nun determinado aspecto. .Estes controis 

faranse cunha periodicidade que poderá variar segundo o ritmo do curso. O contido 

dos mesmos poderá ser de carácter variado. Preténdese deste xeito intentar que o 

alumnado sexa consciente do importante que é o seu avance progresivo e leve a 

materia ó día. Estos controis serán incluidos no apartado de Expresión Escrita 

(apartado Gramática) dos criterios de cualificación.  

 OUTROS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

• Exercicios de expresión escrita- “rédactions” -que o profesorado da materia 

planifica e que o alumnado terá que desenvolver unhas veces na aula, 

outras fóra da mesma..  

• Tarefas sinaladas polo profesorado da materia, tanto dentro coma fóra da 

aula, respectando os prazos sinalados para a entrega do material. 

• Uso da lingua francesa para expresarse (en maior ou menor medida 

dependendo do nivel). 

• Observación do traballo diario do alumnado e na recollida de datos do 

profesorado. 

Plantilla de cualificación :Évaluation de l´Expression Orale 

Propoñemos unha rúbrica para a cualificación das probas orais pero deixamos 

liberdade ao profesor ou profesora do grupo a eleción da que lle pareza máis axeitada 

dependendo do seu alumnado. Nese caso engadirase nuhna Acta do departamento. 
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ENTRETIEN DIRIGÉ :  

EFICACITÉ COMMUNICATIVE E SOCIOLINGUISTIQUE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Peut établir un contact social, se présenter et décrire son environnement familier       

Peut répondre et réagir à des questions simples. Peut gérer une interaction simple 

(réagir avec une certaine facilité et avoir un peu d’initiative) 

 

      

CAPACITÉ LINGUISTIQUE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

LEXIQUE 

Peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour gérer des situations courantes de la 

vie quotidienne. 

      

MORPHOSYNTAXE 

Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le sens général reste 

clair malgré la présence d’erreurs 

      

PRONONCIATION 

Peut s’exprimer de façon suffisamment claire (articule bien et parle tranquillement) 

      

 

EXERCICE EN INTERACTION 

EFICACITÉ COMMUNICATIVE E SOCIOLINGUISTIQUE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Peut demander et donner des informations dans des transactions simples de la vie 

quotidienne. Peut faire accepter ou refuser des propositions 

      

Peut entrer dans des situations sociales simplement mais efficacement, en utilisant les 

expressions courantes et en suivant les usages de base. 

 

      

CAPACITÉ LINGUISTIQUE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

LEXIQUE 

Peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour gérer des situations courantes de la 

vie quotidienne. 

      

MORPHOSYNTAXE 

Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le sens général reste 

clair malgré la présence d’erreurs 

      

PRONONCIATION 

 Peut s’exprimer de façon suffisamment claire (articule bien et parle tranquillement) 

      

 

8.3.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O alumnado e as súas familias serán informados destes criterios de cualificación. Na 

cortiza da aula e na aula virtual de cada grupo, o profesorado engadirá os criterios. 

Tamén explicaránse nas aulas ao inicio do curso e procurarase que o alumnado os 

entendan. En canto as familias poderán acudir á páxina web do centro ónde se 

publicará dita programación.  

Non se repetirán exames ao alumnado que falte a eles, salvo por enfermidade o por 

causa maior debidamente documentadas con xustificante médico ou oficial, que 

deberán ser presentados ao titor ou titora. 

As porcentaxes do exame de gramática e do exame tipo ABAU irán cambiando nas 

diferentes avaliacións, incrementando o valor do exame tipo ABAU a medida que se 

chegue ao final do curso. 
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1ª Avaliación :  

Expresión Escrita  e       

Comprensión Escrita   ………………………………..  70% (50% exame gramática, 

conxugación, léxico / 20% exame proba ABAU) 

Expresión Oral             ………………………………..  15% 

Comprensión Oral        ………………………………..  15% 

 

   2ª Avaliación:  

Expresión Escrita  e       

Comprensión Escrita   ………………………………..  70% (45% exame gramática, 

conxugación, léxico / 25% exame proba ABAU) 

Expresión Oral             ………………………………..  15% 

Comprensión Oral        ………………………………..  15% 

 

   3ª Avaliación:  

 Expresión Escrita  e       

Comprensión Escrita   ………………………………..  70% (30% exame gramática, 

conxugación, léxico / 40% exame proba ABAU) 

Expresión Oral             ………………………………..  15% 

Comprensión Oral        ………………………………..  15% 

Os criterios de cualificación de 2º de Bacharelato-FR1 están suxeitos a posibles 

cambios dependendo de cambios nos exames da proba ABAU. 

A nota final do curso será o resultado da media ponderada das notas das tres 

avaliacións: 

1ª avaliación:            15% 

2ª avaliación:            25% 

3ª avaliación:            60% 

Consideramos que, no que respecta aos exames ou outras probas, o alumnado 

deberá amosar un equilibrio entre as distintas destrezas para poder ser cualificado de 

xeito positivo. Calquera apartado que o alumnado deixase en branco, considerarase 

unha merma de cara a unha cualificación positiva. 

Para a nota da avaliación final ordinaria do curso, e una vez feita a ponderación 

das tres avaliacións, o departamento aplicará un redondeo consistente en pasar á 

nota superior a partir do 4,7. É dicir que de 4.7 pasaría a 5 e tamén nas notas 

superiores (6.7 = 7 , etc…). 
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PROBAS EXTRAORDINARIAS DE XUÑO 

Os alumnos e alumnas que non consigan acadar os contidos mínimos esixibles terán 

que presentarse á proba extraordinaria de xuño. Esta proba elaborarase en base aos 

contidos programados para o curso e impartidos. Incluirá materia das tres avaliacións. 

Se o alumno ou alumna supera a proba de Expresión Oral ou a proba de 

Comprensión Oral na avaliación ordinaria, poderá elixir manter esas notas na 

avaliación extraordinaria; de elixir presentarse de novo, só se terá en conta a 

puntuación obtida nesta convocatoria extraordinaria. 

Actividades de reforzo e de ampliación: Despois da realización das probas da 

terceira avaliación (datas indicadas no calendario escolar) e durante o tempo entre 

elas e as probas extraordinarias, relizaránse actividades de reforzo e ampliación 

segundo o caso. O profesorado poderá ofrecer explicacións dos contidos e diferentes 

tipos de exercicios (léxico, conxugación, gramática, etc..). 

 

Criterios de cualificación Xuño 

Expresión Escrita  e       

Comprensión Escrita   ………………………………..   70% (30% exame gramática, 

conxugación, léxico / 40% exame proba ABAU) 

Expresión Oral             ………………………………..  15% 

Comprensión Oral        ………………………………..  15% 

 

Para a nota final extraordinaria do curso, o departamento aplicará un redondeo 

consistente en pasar á nota superior a partir do 4,7. É dicir que de 4.7 pasaría a 5 e 

tamén nas notas superiores (6.7 = 7 , etc…) 

 

CRITERIOS  DE PROMOCIÓN NO BACHARELATO 

Consideramos que, no que respecta aos exames ou otras probas, o alumnado deberá 

acadar un mínimo de 5 e amosar un equilibrio entre as distintas destrezas para poder 

ser cualificado de xeito positivo.  Calquera apartado que o alumnado deixase en 

branco, considerarase unha merma de cara a unha cualificación positiva. 
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9.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación unha 

plantilla cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 

ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Result

ado 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 

didáctica. 

Non se adecúa ó 

contexto da aula. 

Adecúase 

parcialmente ó 

contexto da aula. 

Adecúase 

completamente 

ó contexto da 

aula. 

 

Medidas de 

atención á 

diversidade. 

Non se adoptaron 

medidas de 

atención á 

diversidade 

adecuadas. 

Identificáronse 

as medidas de 

atención á 

diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse 

medidas de 

atención á 

diversidade 

adecuadas. 

 

Temas 

transversais. 

Non se traballaron 

tódolos temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse a 

maioría dos 

temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse 

tódolos temas 

transversais na 

materia. 

 

Obxectivos da 

materia. 

Non se alcanzaron 

os obxectivos da 

materia 

establecidos. 

Alcanzáronse 

parte dos 

obxectivos da 

materia 

establecidos para 

o curso. 

Alcanzáronse os 

obxectivos da 

materia 

establecidos 

para este curso. 

 

Competencias 

clave. 

Non se 

desenvolveron a 

maioría das 

competencias 

clave relacionadas 

coa materia. 

Desenvolvéronse 

parte das 

competencias 

clave 

relacionadas coa 

materia. 

Logrouse o 

desenvolvement

o das 

Competencias 

clave 

relacionadas con 

esta materia. 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Result

ado 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Práctica docente. A práctica docente 

non foi 

satisfactoria. 

A práctica 

docente foi 

parcialmente 

satisfactoria. 

A práctica 

docente foi 

satisfactoria. 

 

Materiais e 

recursos didácticos 

Os materiais e 

recursos didácticos 

non foron os 

adecuados. 

Os materiais e 

recursos 

didácticos foron 

parcialmente 

adecuados. 

Os materiais e 

recursos 

didácticos foron 

completamente 

adecuados. 

 

Disribución de 

espazos e tempos 

A distribución dos 

espazos e tempos 

non foi adecuada 

ós métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados. 

A distribución 

dos espazos e 

tempos foi 

parcialmente 

adecuada ós 

métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados. 

A distribución 

dos espazos e os 

tempos foi 

adecuada ós 

métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados. 

 

Métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados non 

contribuíron á 

mellora do clima 

da aula e do 

centro. 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados 

contribuíron 

parcialmente á 

mellora do clima 

na aula e do 

centro. 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados 

contribuíron á 

mellora do clima 

da aula. 

 

Resutlados da 

avaliación 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia non foron 

satisfactorios. 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia foron 

moderados. 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia foron 

satisfactorios. 
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10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES 

Ao principio do curso (unha vez se teña a lista do alumnado coa materia pendente), 

entregaraselle aos alumnos e alumnas unha carta para as familias ónde se explicará 

como se lles vai avaliar esta materia pendente. 

Para facilitar a labor do alumnado a materia dividirase en dúas partes e haberá dous 

exames parciais cuxas datas son marcadas pola Xefatura de Estudos. A estes exames 

escritos , nos que os alumnos terán que demostrar os seus coñecementos na 

produción e comprensión escrita con exercicios de distinto tipo.No que se refire a 

comprensión e expresión oral, os alumnos farán unha proba de Écoute e un exame 

oral. 

 Criterios de Cualificación : 

- 45% Expresión  Escrita 

- 20% Comprensión Escrita 

- 20% Expresión Oral 

- 15% Comprensión Oral  

 

De non obter un 5 o alumnado terá que presentarse ao Exame Final con toda a 

materia. 

   Os alumnos ou alumnas que non acaden o aprobado na convocatoria ordinaria, terán 

que presentarse á convocatoria extraordinaria.  

 

11.  ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS NO CASO DO BACHARELATO 

DECRETO 86/2015 

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018. DOG do 22 de maio 

No Anexo VI do Decreto 86/2015 recóllense unha serie de materias que implican 

continuidade dentro do Bacharelato. Esta continuidade supón que “a superación das 

materias correspondentes do 2º curso está condicionada á superación das materias 

correspondentes do 1º curso (…) Non obstante o alumnado poderá cursar en 2º curso 

materias condicionadas á superación de materias non cursadas en 1º curso”. 

No caso da materia de Francés, cando un alumno “cambie” de idioma, terá que cursar 

esta materia de 1º de bacharelato como unha materia pendente e terá que realizar as 

mesmas probas cos alumnos coa materia pendente (punto 10 desta programación). 
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12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS (VER ANEXO Á PROGRAMACIÓN) 

É fundamental e realmente importante saber de dónde partir e poder valorar os 

coñecementos previos dos alumnos e deste xeito detectar posibles problemas. 

Polo tanto, farase  unha proba de avaliación inicial que consistirá nunha proba escrita 

que avaliará estándares dos bloques 1, 3, 4 e 5. En canto á expresión oral, pediremos 

ao alumnado que fale sobre algún tema (vacacións, presentación persoal, etc...). 

Os resultados desta avaliación inicial permiten coñecer o nivel do alumno  e alumna e 

do grupo en xeral. De xeito colectivo, é imprescindible logo de correxir, pararse nos 

aspectos que o profesor decida dependendo do bo ou mal facer dos alumnos. É 

importante repasar os temas nos que os alumnos fallan e tamén recordalo cando se 

vexa de novo esos temas. De xeito individual, poderase darlle o alumno unas fichas 

para repasar o que non recorda e ademaís darlle novas explicacións. 

 

13.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

   De haber alumnado con altas capacidades, con dificultades ou con problemas de 

aprendizaxe por motivos motóricos, sensoriais, de desenvolvemento ou 

socioculturais,etc serán atendidos polo profesorado do departamento. Dependendo de 

cada caso, levariáse a cabo unha atención individualizada (reforzos educativos e 

adaptacións curriculares) ou elaborarianse programas específicos de intervención. 

    Para esto é importante utilizar distintos elementos como son: 

      -  as tarefas en grupo ou en parella( sempre é beneficioso) 

      -  a pluraridade de vías para acceder os contidos ( audicións, visionados,etc...) 

      -  distintas maneiras de abordar o mesmo obxectivo 

      -  exercicios de dificultade graduada máis ou menos guiados. 

      -  diferentes fórmulas de avaliación. 

   No caso de ensinanza telemática haberá que reforzar a atención a este alumnado e 

manter una estreita comunicación coas familias e con eles e elas.    

 14.  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os temas transversais nos que fai fincapé o Decreto da LOMCE son os seguintes: a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 

cívica e constitucional, a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as 

persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia e o 

racismo e a xenofobia. 
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 Estos temas transversais se seguiran a traballar co apoio do libro de texto ou con 

outros materiais que se usen na aula. Teremos moi en conta a CL (comprensión 

lectora) como a EOE (expresión oral e escrita) xa que os alumnos deben expresarse 

desas dúas formas. 

Gustarianos tamén que dentro do tema do emprendemento, nosos alumnos e alumnas 

crezan seguros/as de si mesmos e que valoren a cualidade do “esforzo”, da 

“constancia”, os dous no traballo diario. 

Traballarase tamén a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as 

persoas con discapacidad, da violencia terrorista e calquer forma de violencia, racismo 

ou xenofobia. Todo esto promovendo unha aprendizaxe da prevención e resolución 

pacífica de conflictos en todolos ámbitos da vida asi como promovendo os valores que 

sustentan nosa sociedade. 

É importante nestas edades que aprendan a ter un espiritú crítico e consolidar unha 

madurez persoal e social para actuar de forma responsable e autónoma. 

Por mor da pandemia provocada pola Covid-19, o profesorado de acordo coas 

capacidades do grupo aproveitará calquera contido para inculcar no alumnado a 

concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 

cumprimento das normas. 

 

15.  CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO PROXECTO LECTOR 

 Dende o departamento e dende o centro estase a traballar no plán lector porque 

entendemos a importancia da formación de lectores e a consolidación do hábito lector.  

  Nunha clase de lingua estranxeira, como é evidente, a lectura ten gran relevancia e 

sempre se traballa no desenvolvemento de actitudes favorables á lectura na aula e 

fora dela. 

Con este propósito, o departamento propón para este curso a seguinte actividade: 

lecturas de documentos auténticos, culturais, temas actuais, contos, pequenos relatos, 

etc.. 

  Tamén nalguns cursos poderánse realizar actividades propostas pola biblioteca.  

 

 16.  CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO PLAN TIC 

Dende o noso departamento, traballarase coas novas tecnoloxías sempre que sexa 

posible xa que como xa se ten demostrado este uso favorece a aprendizaxe dos 

alumnos. Tamén se lles poderá pedir presentación en Power Point, etc… 

Dende aquí tamén queremos facer constar o uso dos teléfonos móviles nas clases de 

francés. Poderase usar o móvil previa autorización do profesor ou profesora e baixo a 

súa supervisión para realizar as tarefas que se encomendan (uso de diccionarios, 

léxicos e búsqueda doutras informacións que o profesor considere relevantes). 



 

44 
 

O profesorado creará “cursos” na aula virtual nos que inscribirá ao seu alumnado. E á 

maior brevedade, o profesorado asegurarase de que o seu alumnado coñece o 

funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter 

que realizar o ensino a distancia. 

 

17.  CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO PLAN DE CONVIVENCIA 

    Explicaránse ao alumnado as Normas de respeto que se deben cumprir nun centro 

de ensino e nas aulas. Neste curso deberemos recordar as normas a seguir por mor 

da Covid-19. 

Polo medio das actividades (ensayos, taller de crêpes,etc..) que realiza  o 

departamento fomentarase sempre o traballo colaborativo ou en parellas para a toma 

de decisións. 

Relacionado cos elementos transversais, traballaremos tamén a prevención da 

violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidad, da violencia 

terrorista e calquer forma de violencia, racismo ou xenofobia. Todo esto promovendo 

unha aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflictos en todolos ámbitos 

da vida asi como promovendo os valores que sustentan nosa sociedade. 

O contacto cos Titores e co Grupo de Convivencia será constante para evitar e 

detectar posibles conflictos.   

 

18.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

No noso centro non se organizan habitualmente actividades para os alumnos de 2º de 

bacharelato (sobretodo na segunda e terceira avaliación) por mor do traballo tan 

importante que teñen que realizar durante o curso. Enténdese que deben asistir case 

exclusivamente ás clases. 

Polo tanto dende o noso departamento non organizamos actividades para este curso. 

  Actividades fora da aula : Por mor da situación actual de pandemia polo Covid-19 o 

departamento non vai realizar ninguhna actividade fora da aula. 

 

19.  MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN 

DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Revísanse os obxectivos e os contidos recollidos na programación nas reunións do 

departamento coa finalidade de adecualos á realidade da aula e dos grupos. 

Asemade, revísase a temporalización dos contidos unha vez o mes. 
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A memoria final recolle  as posibles modificacións introducidas na programación ao 

longo do curso e os motivos para introducilas e as propostas de mellora. 

 

 

 

 

 

 


