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1. Introdución

O estudo dunha segunda lingua estranxeira contribúe á adquisición das distintas competencias clave que conforman
o Perfil de Saída do alumnado e participa de forma directa na consecución da competencia plurilingüe. O Consello de
Europa sinala que o obxectivo da aprendizaxe das linguas non debe ser dominar unha ou varias linguas de forma
illada, senón o enriquecemento do repertorio lingüístico individual e o desenvolvemento do perfil  plurilingüe e
intercultural composto por distintos niveis de competencia en distintas linguas que van cambiando en función dos
intereses e necesidades de cada momento. Esta é precisamente a finalidade de incluír a aprendizaxe dunha segunda
lingua estranxeira na etapa da Educación Secundaria.

O ensino da segunda lingua estranxeira está dirixida á consecución das mesmas competencias específicas expostas
no currículo de Lingua Estranxeira, polo que se traballa a práctica de actividades e estratexias comunicativas de
comprensión, produción, interacción e mediación. Inclúese tamén o proceso de reflexión sobre o funcionamento das
linguas, o fomento do aprecio pola diversidade lingüística, artística e cultural.

O grao de adquisición das competencias específicas está determinado polos criterios de avaliación, baseados no
proposto polo Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER).

Os  saberes  básicos,  estruturados  en  tres  bloques,  incorporan  os  coñecementos,  as  destrezas  e  as  actitudes
necesarios para a adquisición das competencias específicas da área, e favorecen a avaliación das aprendizaxes a
través dos criterios.  estudo dunha segunda lingua estranxeira contribúe á adquisición das distintas competencias
clave que conforman o Perfil de Saída do alumnado e participa de forma directa na consecución da competencia
plurilingüe. O Consello de Europa sinala que o obxectivo da aprendizaxe das linguas non debe ser dominar unha ou
varias linguas de forma illada, senón o enriquecemento do repertorio lingüístico individual e o desenvolvemento do
perfil plurilingüe e intercultural composto por distintos niveis de competencia en distintas linguas que van cambiando
en función dos intereses e necesidades de cada momento. Esta é precisamente a finalidade de incluír a aprendizaxe
dunha segunda lingua estranxeira na etapa da Educación Secundaria.

O ensino da segunda lingua estranxeira está dirixida á consecución das mesmas competencias específicas expostas
no currículo de Lingua Estranxeira, polo que se traballa a práctica de actividades e estratexias comunicativas de
comprensión, produción, interacción e mediación. Inclúese tamén o proceso de reflexión sobre o funcionamento das
linguas, o fomento do aprecio pola diversidade lingüística, artística e cultural.

O grao de adquisición das competencias específicas está determinado polos criterios de avaliación, baseados no
proposto polo Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER).

Os  saberes  básicos,  estruturados  en  tres  bloques,  incorporan  os  coñecementos,  as  destrezas  e  as  actitudes
necesarios para a adquisición das competencias específicas da área, e favorecen a avaliación das aprendizaxes a
través dos criterios.

O I.E.S. Eduardo Pondal,para o que se redacta esta programación didáctica, está situado na zona Sur da Cidade de
Santiago de Compostela, no barrio de Conxo. O instituto conta cun edificio principal, un pavillón polideportivo e un
anexo que contén a aula de Música e o taller de Tecnoloxía. No exterior tamén se atopa unha pista polideportiva. O
contexto familiar máis frecuente é o de familias de nivel socioeconómico medio. A maior parte do alumnado posúe un
nivel medio de coñecementos, ou medio alto, pero tamén contamos con alumnado con dificultades académicas. Nos
últimos cursos estanse incorporando numerosos alumnos procedentes de outras comunidades ou doutros sistemas
educativos, que precisarían dunha atención máis personalizada para conseguir adaptarse e rematar o seu proceso
educativo con éxito.

O IES está en transición de liña 3 a liña 4, sen que se producira ampliación das instalacións, que son claramente
insuficientes.  O centro conta con numeroso alumnado, e son frecuentes as novas incorporacións unha vez comezado
o curso.

O centro oferta únicamente a materia de Francés como 2ª língua estranxeira, e unha hora de afondamento en 2º ESO
. Francés é optativa a partir de 3ºESO (en 1º e 2º ESO algúns alumnos con necesidades educativas especiais están
exentos desta materia, recibindo un reforzo en línguas).
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  as  ideas  principais  e  as
liñas argumentais básicas de textos expresados
na lingua estándar,  buscando fontes fiables e
facendo  uso  de  estratexias  de  inferencia  e
comprobación de significados, para responder
ás necesidades comunicativas.

2-3 1-2 1 1 40

OBX2 - Producir textos claros, ben organizados
e  con  certo  detalle,  usando  estratexias  tales
como a planificación, a síntese, a compensación
ou  a  autorreparación,  para  expresar  ideas  e
argumentos de forma adecuada, de acordo con
propósitos comunicativos concretos.

1-5 1-2 1 1-3 40 32

OBX3  -  Interactuar  con  outras  persoas,  con
corrección e fluidez suficiente, cunha pronuncia
claramente intelixible para facerse entender sen
dificultade, usando estratexias de cooperación e
empregando recursos analóxicos e dixitais, para
responder  a  propósitos  comunicativos  en
intercambios  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 31 3

OBX4  -  Mediar  entre  distintas  linguas  ou
variedades,  en  intercambios  sinxelos  de
información relacionados con asuntos cotiáns
ou  con  información  persoal  básica,  usando
estratexias e coñecementos eficaces para crear
unha  atmosfera  posit iva  que  faci l i te  a
comunicación.

5 1-2-3 1 31

OBX5 - Ampliar e usar os repertorios lingüísticos
persoais entre distintas linguas, reflexionando
de forma crítica sobre o seu funcionamento, e
facendo explícitos e compartindo as estratexias
e  os  coñecementos  propios,  para  mellorar  a
resposta ás súas necesidades comunicativas.

2 1 3 11

OBX6  -  Valorar  criticamente  e  adecuarse  á
diversidade  lingüística,  cultural  e  artística  a
partir  da  lingua  estranxeira,  reflexionando  e
compartindo  as  semellanzas  e  as  diferenzas
entre linguas e culturas, para actuar de forma
empática,  respectuosa e eficaz,  e  fomentar  a
comprensión mutua en situacións interculturais.

5 3 31 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XVIVRE LA VILLE1 20Falar da cidade. Indicar un camiño. Solicitar
informacións turísticas 4

XON VEND OU ON GARDE?2 20Les brocantes (civilisation). Describir 16
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XON VEND OU ON GARDE?2 20
obxectos. Falar de obxectos en desuso.
Falar dos cambios na vida (imperfecto).
Permitir, defender, obrigar.

16

XEN VOYAGE3 20Viaxes e acontecementos familiares.
Expresar desexos. Facer reservas. 16

ON FAIT LE MÉNAGE X4 20
A vivenda. Tipos de vivenda. Buscar piso.
Protestar e reaccionar. Expresar o interese
ou a indeferencia

16

TOUS EN FORME X5 20
A forma física. Enfermidades e problemas
físicos. Contar no pasado. Expresar o medo
e tranquilizar

16

XFAIRE SES ÉTUDES À
L¿ÉTRANGER6 20Sistema escolar. Expresar a súa opinion.

falar da meteoroloxía. Falar do futuro 16

XPARTIR VERS L'AVENTURE7 20Tarefa final 16

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

VIVRE LA VILLE

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 73

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

Captar a información esencial dos textos
en lingua estándar

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

Comprensión xeral na comunicación oral
e escrita
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

Adquirir estratexias e recursos
básicoscpara comprender o sentido da
información

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

Comprensión xeral de textos narrativos
ou expositivos

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

Fomentar a busca de información en
fontes fiables

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Producir textos escritos coherentes e
cohesionados.

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

Encher documentos con información
persoal

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

Ulilizar a lingüística comparada para
comprender mellor o funcionamento da
lingua en cuestión

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Aproveitar experiencias noutras linguas
para comprender e producir textos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

Comprobar os progresos lingüísticos a
través dun portfolio

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

Valorar cada competencia lingüística por
pequena que sexa

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

Aprezar o multiculturalismo

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

Respectar a diversidade lingüística

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

Valorar o plurilingüísmo

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

Respectar e valorar a diversidade cultural

TI 27

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

Expresar oralmente textos sinxelos

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

Pruducir textos comprensibles e axeitados
á situación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

Utilizar estratexias e coñecementos
suficientes para producir textos sinxelos

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

Saber intercambiar información sobre a
vida cotiá utilizando tamén a linguaxe
non verbal

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Pedir que se repitan os puntos clave para
non impedir a comunicación

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

Utilizar os coñecementos sociolingüísticos
e socioculturais dun xeito empático e
cortés

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

Intentar iniciar, manter e rematar a
comunicación axeitadamente

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Utilizar os coñecementos previos
acompañados de procedementos tamén
paralingüísticos

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

Considerar o erro coma un elemento de
aprendizaxe

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

Explicar e inferir o significado dos textos
amosando respecto polos interlocutores.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

Evitar a incomprensión comunicativa

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

Respectar todas as manifestacións
culturais, nomeadamente as das linguas
minorizadas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
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Contidos

- iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

2

Título da UDUD

ON VEND OU ON GARDE?

Duración

20
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 73

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

Captar a información esencial dos textos
en lingua estándar

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

Comprensión xeral na comunicación oral
e escrita

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

Adquirir estratexias e recursos
básicoscpara comprender o sentido da
información

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

Comprensión xeral de textos narrativos
ou expositivos

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

Fomentar a busca de información en
fontes fiables

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Producir textos escritos coherentes e
cohesionados
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

Encher documentos con información
persoal

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

Utilizar a lingüística comparada para
comprender mellor o funcionamento da
lingua en cuestión

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Aproveitar experiencias noutras linguas
para comprender e producir textos.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

Comprobar os progresos lingüísticos a
través dun portfolio

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

Valorar cada competencia lingüística por
pequena que sexa

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

Aprezar o multiculturalismo

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

Respectar a diversidade lingüística

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

Valorar o plurilingüísmo

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

Respectar e valorar a diversidade cultural
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 27

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

Expresar oralmente textos sinxelos

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

Producir textos comprensibles e axeitados
á situación

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

Utilizar estratexias e coñecementos
suficientes para producir textos sinxelos

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

Saber intercambiar información sobre a
vida cotiá utilizando tamén a linguaxe
non verbal

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Pedir que se repitan os puntos clave para
non impedir a comunicación

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

Utilizar os coñecementos sociolingüísticos
e socioculturais dun xeito empático e
cortés

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

 Intentar iniciar, manter e rematar a
comunicación axeitadamente

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Utilizar os coñecementos previos
acompañados de procedementos tamén
paralingüísticos

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

Considerar o erro coma un elemento de
aprendizaxe
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

Explicar e inferir o significado dos textos
amosando respecto polos interlocutores.

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

Evitar a incomprensión comunicativa

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

Respectar todas as manifestacións
culturais, nomeadamente as das linguas
minorizadas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
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Contidos

- léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.
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3

Título da UDUD

EN VOYAGE

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 73

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

Captar a información esencial dos textos
en lingua estándar

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

Comprensión xeral na comunicación oral
e escrita

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

Adquirir estratexias e recursos
básicoscpara comprender o sentido da
información

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

Comprensión xeral de textos narrativos
ou expositivos

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

Fomentar a busca de información en
fontes fiables
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Producir textos escritos coherentes e
cohesionados.

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

 Encher documentos con información
persoal

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

Utilizar a lingüística comparada para
comprender mellor o funcionamento da
lingua en cuestión

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Aproveitar experiencias noutras linguas
para comprender e producir textos.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

Comprobar os progresos lingüísticos a
través dun portfolio

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

Valorar cada competencia lingüística por
pequena que sexa

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

Aprezar o multiculturalismo

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

Respectar a diversidade lingüística
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CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

Valorar o plurilingüísmo

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

Respectar e valorar a diversidade cultural

TI 27

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

Expresar oralmente textos sinxelos

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

Producir textos comprensibles e axeitados
á situación

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

Utilizar estratexias e coñecementos
suficientes para producir textos sinxelos

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

Saber intercambiar información sobre a
vida cotiá utilizando tamén a linguaxe
non verbal

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Pedir que se repitan os puntos clave para
non impedir a comunicación

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

Utilizar os coñecementos sociolingüísticos
e socioculturais dun xeito empático e
cortés

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

Intentar iniciar, manter e rematar a
comunicación axeitadamente
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CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

 Utilizar os coñecementos previos
acompañados de procedementos tamén
paralingüísticos

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

Considerar o erro coma un elemento de
aprendizaxe

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

 Explicar e inferir o significado dos textos
amosando respecto polos interlocutores.

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

Evitar a incomprensión comunicativa

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

 Respectar todas as manifestacións
culturais, nomeadamente as das linguas
minorizadas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.
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Contidos

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,

01/12/2022 19:24:53 Páxina 57de20



Contidos

- crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

ON FAIT LE MÉNAGE

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 73

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

Captar a información esencial dos textos
en lingua estándar

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

Comprensión xeral na comunicación oral
e escrita

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

Adquirir estratexias e recursos
básicoscpara comprender o sentido da
información
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

 Comprensión xeral de textos narrativos
ou expositivos

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

 Fomentar a busca de información en
fontes fiables

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Producir textos comprensibles e axeitados
á situación.

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

Encher documentos con información
persoal

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

 Utilizar a lingüística comparada para
comprender mellor o funcionamento da
lingua en cuestión

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Aproveitar experiencias noutras linguas
para comprender e producir textos

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

Comprobar os progresos lingüísticos a
través dun portfolio

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

Valorar cada competencia lingüística por
pequena que sexa

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Valorar cada competencia lingüística por
pequena que sexa
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

 Aprezar o multiculturalismo

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

Respectar a diversidade lingüística

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

Valorar o plurilingüísmo

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

 Respectar e valorar a diversidade cultural

TI 27

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

 Expresar oralmente textos sinxelos

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

Producir textos comprensibles e axeitados
á situación.

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

 Utilizar estratexias e coñecementos
suficientes para producir textos sinxelos

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

 Saber intercambiar información sobre a
vida cotiá utilizando tamén a linguaxe
non verbal

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Pedir que se repitan os puntos clave para
non impedir a comunicación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

Utilizar os coñecementos sociolingüísticos
e socioculturais dun xeito empático e
cortés

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

Intentar iniciar, manter e rematar a
comunicación axeitadamente

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Utilizar os coñecementos previos
acompañados de procedementos tamén
paralingüísticos

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

Considerar o erro coma un elemento de
aprendizaxe

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

Explicar e inferir o significado dos textos
amosando respecto polos interlocutores.

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

 Evitar a incomprensión comunicativa

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

 Respectar todas as manifestacións
culturais, nomeadamente as das linguas
minorizada

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
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Contidos

- laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
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Contidos

- autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

5

Título da UDUD

TOUS EN FORME

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 73

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

Captar a información esencial dos textos
en lingua estándar

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

Comprensión xeral na comunicación oral
e escrita
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

Adquirir estratexias e recursos
básicoscpara comprender o sentido da
información

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

Comprensión xeral de textos narrativos
ou expositivos

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

Fomentar a busca de información en
fontes fiables

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Producir textos escritos coherentes e
cohesionados.

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

Encher documentos con información
persoal

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

 Utilizar a lingüística comparada para
comprender mellor o funcionamento da
lingua en cuestión

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Aproveitar experiencias noutras linguas
para comprender e producir textos.
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CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

Comprobar os progresos lingüísticos a
través dun portfolio

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

Valorar cada competencia lingüística por
pequena que sexa

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

Aprezar o multiculturalismo

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

Respectar a diversidade lingüística

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

Valorar o plurilingüísmo

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

Respectar e valorar a diversidade cultural

TI 27

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

Expresar oralmente textos sinxelos

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

 Producir textos comprensibles e
axeitados á situación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

Utilizar estratexias e coñecementos
suficientes para producir textos sinxelos

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

Saber intercambiar información sobre a
vida cotiá utilizando tamén a linguaxe
non verbal

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Pedir que se repitan os puntos clave para
non impedir a comunicación

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

Utilizar os coñecementos sociolingüísticos
e socioculturais dun xeito empático e
cortés

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

 Intentar iniciar, manter e rematar a
comunicación axeitadamente

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Utilizar os coñecementos previos
acompañados de procedementos tamén
paralingüísticos

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

Considerar o erro coma un elemento de
aprendizaxe

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

Explicar e inferir o significado dos textos
amosando respecto polos interlocutores.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

Evitar a incomprensión comunicativa

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

Respectar todas as manifestacións
culturais, nomeadamente as das linguas
minorizadas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
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Contidos

- iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

FAIRE SES ÉTUDES À L¿ÉTRANGER

Duración

20
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 71

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

Captar a información esencial dos textos
en lingua estándar

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

Comprensión xeral na comunicación oral
e escrita

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

Adquirir estratexias e recursos
básicoscpara comprender o sentido da
información

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

 Comprensión xeral de textos narrativos
ou expositivos

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

Fomentar a busca de información en
fontes fiables

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Producir textos escritos coherentes e
cohesionados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

Encher documentos con información
persoal

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

Utilizar a lingüística comparada para
comprender mellor o funcionamento da
lingua en cuestión

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Aproveitar experiencias noutras linguas
para comprender e producir textos.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

Comprobar os progresos lingüísticos a
través dun portfolio

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

Valorar cada competencia lingüística por
pequena que sexa

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

Aprezar o multiculturalismo

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

Respectar a diversidade lingüística

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

Valorar o plurilingüísmo
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 29

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

Expresar oralmente textos sinxelos

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

Producir textos comprensibles e axeitados
á situación.

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

Utilizar estratexias e coñecementos
suficientes para producir textos sinxelos

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

Saber intercambiar información sobre a
vida cotiá utilizando tamén a linguaxe
non verbal

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Pedir que se repitan os puntos clave para
non impedir a comunicación

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

Utilizar os coñecementos sociolingüísticos
e socioculturais dun xeito empático e
cortés

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

Intentar iniciar, manter e rematar a
comunicación axeitadamente

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Utilizar os coñecementos previos
acompañados de procedementos tamén
paralingüísticos

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

Considerar o erro coma un elemento de
aprendizaxe
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

Explicar e inferir o significado dos textos
amosando respecto polos interlocutores

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

Evitar a incomprensión comunicativa

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

Respectar e valorar a diversidade cultural

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

Respectar todas as manifestacións
culturais, nomeadamente as das linguas
minorizadas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.
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Contidos

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas significativas nos costumes cotiáns entre os países onde se fala a
lingua estranxeira e o propio.
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Contidos

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

7

Título da UDUD

PARTIR VERS L'AVENTURE

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 73

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

Captar a información esencial dos textos
en lingua estándar

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

Comprensión xeral na comunicación oral
e escrita

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

Adquirir estratexias e recursos
básicoscpara comprender o sentido da
información

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

Comprensión xeral de textos narrativos
ou expositivos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

Fomentar a busca de información en
fontes fiables

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Producir textos escritos coherentes e
cohesionados.

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

Encher documentos con información
persoal

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

Utilizar a lingüística comparada para
comprender mellor o funcionamento da
lingua en cuestión

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Aproveitar experiencias noutras linguas
para comprender e producir textos.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

Comprobar os progresos lingüísticos a
través dun portfolio

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

Valorar cada competencia lingüística por
pequena que sexa

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

 Evitar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

Aprezar o multiculturalismo
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

Respectar a diversidade lingüística

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

Valorar o plurilingüísmo

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

Respectar e valorar a diversidade cultural

TI 27

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

Expresar oralmente textos sinxelos

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

 Producir textos comprensibles e
axeitados á situación.

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

Utilizar estratexias e coñecementos
suficientes para producir textos sinxelos

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

Saber intercambiar información sobre a
vida cotiá utilizando tamén a linguaxe
non verbal

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

 Pedir que se repitan os puntos clave para
non impedir a comunicación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

 Utilizar os coñecementos
sociolingüísticos e socioculturais dun
xeito empático e cortés

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

Intentar iniciar, manter e rematar a
comunicación axeitadamente

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Utilizar os coñecementos previos
acompañados de procedementos tamén
paralingüísticos

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

Considerar o erro coma un elemento de
aprendizaxe

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

Explicar e inferir o significado dos textos
amosando respecto polos interlocutores.

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

Evitar a incomprensión comunicativa

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

Respectar todas as manifestacións
culturais, nomeadamente as das linguas
minorizadas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
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Contidos

- laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
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Contidos

- autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

-Uso de estratexias de comprensión: comparación coas linguas maternas, dedución do significado polo contexto.

-Asimilación de contidos  a  través da análise  do contexto,  da observación da iconografía  ou ilustracións,  e  da
reutilización dos contidos.

-Identificación da información principal e de ideas claves. Busca de informacións precisas.

-Repetición de estruturas lingüísticas na reprodución simulada ou real de situacións de comunicación oral ou escrita.

-Indagación e investigación sobre documentos ou textos.

-Elaboración de sínteses.

-Análise de documentos.

-Preparación, realización e exposición de proxectos.

-Memorización comprensiva.Estratexias de Comprensión de Textos Orais:

-Formulación de hipóteses sobre contido e contexto

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir  da comprensión de elementos significativos,
lingüísticos e paralingüísticos.

-Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir de imaxes, música.

-Repetición (reescoitar o texto gravado)
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Estratexias de Produción de Textos Orais:

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

-Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais.

-Expresión da mensaxe con claridade e coherencia básica.

Estratexias de Comprensión de Textos Escritos:

-Mobilización de información previa a partir de imaxes ou títulos de cabeceira.

-Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados.

Estratexias de Produción de Textos Escritos:

-Uso adecuado de recursos lingüísticos.

-Expresión da mensaxe con claridade.

-Presentación coidada

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

O libro do alumno e o caderno de exercicios

E contaremos para cada curso cun libro dixital interactivo na aula coa pizarra dixital con conexión a Internet: para
contidos sintáctico-lingüísticos, actividades de comprensión oral e escrita e, de expresión oral e escrita.
Aula Virtual: os alumnos teñen acceso á AV onde o profesorado colgará os materiais que considere necesarios para
cada trimestre: material de reforzo (fichas de elaboración popia do profesorado), enlaces web, etc para atender á
diversidade e para actividades de reforzo ou apoio.   A AV servirá asimesmo de medio de comunicación, para
entrega de traballos, correccións, etc.

Caderno de actividades en ESO.

Dicionarios en liña para léxico, definicións e sinónimos.

Bandas deseñadas e libros de lectura en formato dixital  con ou sen audio ou en soporte papel:  material  para
dinamizar a competencia en comunicación lingüística e as destrezas en comprensión oral e escrita, e en expresión
oral e escrita.

Fichas de explicacións.

Fichas  de  actividades  complementarias,  de  reforzo  de  contidos  ou  para  a  atención  á  diversidade con  niveis
adecuados a cada necesidade.

Recursos multimedia: páxinas de internet suxeridas e adaptadas ao alumnado e vídeos con fins pedagóxicos.

Documentos auténticos: mapas, artigos, folletos turísticos, revistas, xornais dixitais (www.1jour1actu.com, www.
monpetitquotidien.com , www.lexiquefle.free.fr, www.tv5.org , ..., recursos de blogs previamente seleccionados
polas docentes)

01/12/2022 19:24:55 Páxina 57de43



Documentos auténticos: mapas, artigos, folletos turísticos, revistas, xornais dixitais (www.1jour1actu.com, www.
monpetitquotidien.com , www.lexiquefle.free.fr, www.tv5.org , ..., recursos de blogs previamente seleccionados
polas docentes)
Documentos auténticos: mapas, artigos, folletos turísticos, revistas, xornais dixitais (www.1jour1actu.com, www.
monpetitquotidien.com , www.lexiquefle.free.fr, www.tv5.org , ..., recursos de blogs previamente seleccionados
polas docentes)

Películas en versión orixinal

Blogs pedagóxicos persoais do alumnado

Todos os alumnos disporán dunha licencia da editorial para poder utilizar o libro en formato dixital, con acceso aos
contidos audiovisuais que ofrece o libro (audios, vídeos, correccións, etc).

Aula Virtual: os alumnos teñen acceso á AV onde o profesorado colgará os materiais que considere necesarios para
cada trimestre: material de reforzo (fichas de elaboración popia do profesorado), enlaces web, etc para atender á
diversidade e para actividades de reforzo ou apoio.

A AV servirá asimesmo de medio de comunicación, para entrega de traballos, correccións, etc.

Caderno de actividades en ESO.

Dicionarios en liña para léxico, definicións e sinónimos.

Bandas deseñadas e libros de lectura en formato dixital  con ou sen audio ou en soporte papel:  material  para
dinamizar a competencia en comunicación lingüística e as destrezas en comprensión oral e escrita, e en expresión
oral e escrita.

Caderno de avaliacións

OUTROS RECURSOS:

Fichas de explicacións.

Fichas  de  actividades  complementarias,  de  reforzo  de  contidos  ou  para  a  atención  á  diversidade  con  niveis
adecuados a cada necesidade.

Recursos multimedia: páxinas de internet suxeridas e adaptadas ao alumnado e vídeos con fins pedagóxicos.

Documentos auténticos: mapas, artigos, folletos turísticos, revistas, xornais dixitais (www.1jour1actu.com, www.
monpetitquotidien.com , www.lexiquefle.free.fr, www.tv5.org , ..., recursos de blogs previamente seleccionados polas
docentes)

Secuencias de películas en versión orixinal (Subtituladas en francés ou nas linguas maternas)

Secuencias de reportaxes.

Cancións.

Xogos (para aprende os números, as horas,...)

Películas en versión orixinal

Blogs pedagóxicos persoais do alumnado
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

En primeiro lugar, terase en conta a información contida na memoria do curso pasado, para insistir en actividades de
reforzo que axuden a compensar os posibles retrasos curriculares.

Realizarase unha proba de comprensión oral, unha proba de comprensión escrita, e probas de contidos gramaticais
adaptadas a cada nivel/curso  e unha proba de escritura adaptada a cada curso/  na lingua estranxeira de diferentes
niveis  para determinar o nivel de competencia en comunicación lingüística do alumnado. A proba de comprensión
oral adaptada a cada nivel da ESO  que consistirá en responder a preguntas tipo test e dar respostas curtas tras a
audición dun documento oral.

Comunicarase ao alumnado o resultado das probas que teñen carácter orientativo e informativo para o profesor coa
finalidade de tomar as medidas de atención á diversidade oportunas, non computarán de forma negativa.

As probas serán corrixidas na aula, servirán como punto de partida para tomar decisións sobre o alumnado por parte
do Departamento de Francés.

A información aportada permitirá ao profesor valorar as dificultades   coas que se vai encontrar o alumno: ortografía,
comprensión, distinción de clases de palabras

Entre as medidas de atención á diversidade que se poidan tomar, analizando cada caso:

- posible Reforzo Educativo dentro da aula ou, de forma voluntaria, nos recreos

- valoración e proposta para Exención da Lingua durante a sesión de avaliación inicial.

- simplificar os enunciados ou especificalos máis, dependendo do estándar avaliado,

- traballar atendendo a esta diversidade simplificando o nivel de dificultade dos controis ou actividades na aula
(exercicios de relacionar imaxes, plabras/frases-imaxe, ...)

- Nalgunhas preguntas ofrecer dúas opcións a resolver A) de dificultade estándar e B) de dificultade máis baixa

- preparación de material complementario específico (incluso recursos en liña e libros de lectura ou magazines para
alumnos bilingües ou de capacidades altas.

- adaptación dos tempos a alumnos con necesidades especiais.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

4

UD 2

16

UD 3

16

UD 4

16

UD 5

16

UD 6

16

UD 7

16

Total

100

Proba
escrita 73 73 73 73 73 71 73 73

Táboa de
indicadores 27 27 27 27 27 29 27 27

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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AVALIACIÓN CONTÍNUA:

A asimilación dunha materia coma o idioma estranxeiro debe ser contínua e progresiva ao longo do curso. Cando un
alumno aproba unha avaliación considérase que ten superadas todos os obxectivos propostos.

A avaliación será continua e individualizada ao longo do curso. Cando as probas non se poidan facer de maneira
presencial, realizaránse probas de maneira telemática, en día e hora previamente convidos. As probas de expresión
oral poderán ser en directo, mediante video conferencia (individual ou en grupo) ou mediante o envío de gravacións
ou vídeos feitos polos alumnos.

O alumno será cualificado de 1 a 10 en cada unha das avaliacións, segundo a normativa vixente.

Realizaranse varias probas escritas e orais en cada avaliación que se enumeran a continuación:

1 exame/proba escrito  de contidos gramaticais  e  léxicos por  avaliación como mínimo:  30% da nota global  de
avaliación.

Cada exercicio terá indicado a puntuación que lle corresponde. A nota final será sobre 10. O exame escrito poderase
dividir en 2 partes.

1 proba de comprensión escrita por avaliación:10% da nota global de avaliación.

Consistirá nun texto relativo a unha situación real ou simulada que o alumno deberá ler de forma comprensiva. Logo
haberá varias preguntas a resolver: indicar verdadeiro ou falso, buscar información concreta ou global para verificar a
comprensión. Cada pregunta especificará a puntuación que lle corresponde. A nota final será sobre 10.

1 proba de comprensión oral por avaliación:10% da nota global de avaliación.

Consistirá en escoitar un diálogo real ou unha situación simulada. A continuación o alumno demostrará o grao de
comprensión oral respondendo a unha serie de preguntas relativas á comprensión global ou específica. O diálogo
escoitarase 2 veces como mínimo. Cada pregunta especificará a puntuación que lle corresponde. A nota final será
sobre 10.

1 proba de produción escrita por avaliación: 20% da nota global de avaliación.

Consistirá en redacións que irán aumentando a súa complexidade en función do nivel do alumnado e segundo os
obxectivos previstos. Poderán ser presentacións, descricións, diálogos, responder a formularios, dependendo do
obxectivo previsto. Os alumnos poderán realizalos na aula ou entregaraselle unha ficha coas indicacións da tarefa
prevista e acordarase unha data de entrega cun prazo de tempo razoable. A proba será cualificada ata 10. Valorarase
a corrección na expresión, o manexo do léxico estudado na clase, as concordancias de xénero e número, o emprego
dos tempos verbais axeitados coas terminacións correctas.

1 proba de produción oral por avaliación: 20% da nota global de avaliación, alternando dous tipos de proba:

Unha proba consistente nun  diálogo demostrando capacidade de interactuar nun contexto simulado e adaptado ao
nivel de lingua, utilizando unha pronunciación intelixible e unha entoación adecuada. O alumno será cualificado ata
10.

A outra proba consistirá en responder a preguntas relacionadas cos obxectivos previstos ou en falar dun tema
previamente tratado na aula (exemplo: indicar as actividades que se realizan, contar a xornada cotiá, presentarse e
presentar a familia). Para estas probas realizaranse previamente prácticas telemáticas ou na aula  e indicaremos aos
alumnos recursos en liña para que poidan practicar na casa. O alumno será cualificado ata 10.

A nota (que será o 20% na nota global  de avaliación) resultará da media entre estas dúas probas.  Por razóns
organizativas, dado o altísimo número de alumnado, os alumnos poderán entregar as súas gravacións de monólogos
ou diálogos realizados na casa, enviándo ao correo corporativo do profesor.

No caso de non ter tempo de avaliar a todos os alumnos nun trimestre, farase unha media das notas dispoñibles e

Criterios de cualificación:
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avaliarase a competencia oral no trimeste seguinte.

Traballo diario de clase obrigatorio e/ou voluntario: 10%  da nota final de avalición. O esforzo personal será valorado
positivamente no apartado de traballo diario. (lecturas voluntarias, libreta de clase,  fichas de práctica da lingua,
diálogos e exposicións orais, participación activa nas actividades de aula, etc). Valorarase cada un destes apartados
segundo os criterios especificados na seguinte táboa.

Taboa de valoración de traballo persoal

puntos

5

4

3

2

1

0

Na aula

Sempre fai as tarefas buscando a profundizar na aprendizaxe.

Participa de maneira activa nos exercicios propostos.

Sempre fai as tarefas  propostas na aula:  Exercicios orais,  

escritos, audicións. 

Case sempre fai as  

tarefas propostas na  aula:  

Exercicios orais,  

escritos, audicións. 

Ás veces fai as  

tarefas propostas  na aula:  

Exercicios orais,  escritos, audicións. 

Case nunca fai as  

tarefas propostas na  aula:  

Exercicios orais,  

escritos, audicións

Nunca fai as tarefas  propostas na aula. 

Non respeta o traballo dos compañeiros.
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Na casa

Sempre fai as tarefas buscando profundizar na aprendizaxe de maneira autónoma.

Case sempre fai as  

tarefas propostas. 

Sempre fai as tarefas propostas utilizando recursos propios.

Fai as tarefas pero utiliza frecuentemente recursos como traductor, copiado, etc.

Ás veces fai as  

tarefas propostas.

Fai as tarefas utilizando habitualmente recursos como o traductor.

Case nunca fai as  

tarefas .

Entrega tarefas copiadas.

Nunca fai as tarefas . 

Faranse prácticas de comprensión e produción escritas e comprensión e produción oral.  Estas prácticas serán
cualificadas ata 10 e poderán sumarse ás probas de avaliación para seren tidas en conta se os resultados son
satisfactorios. Deste xeito, terán máis oportunidades de mellorar os seus resultados e demostrar o seu progreso na
aprendizaxe. A nota de avaliación resultará da media dos resultados obtidos en cada apartado.

Se, por motivos extraordinarios (enfermidade do alumno, motivos técnicos, de conexión a Internet) non se puidese
realizar a proba dalgún apartado, o alumno será cualificado polas notas e observacións recollidas polo profesor
obtidas durante avaliación continua.

Se un alumno/a falta a unha proba/exame por motivos de saúde, seguirase o protocolo aprobado na CCP e claustro. O
alumno deberá entregarlle ao titor ou ao profesor un xustificante médico da súa ausencia para que se lle poida
realizar esa proba/exame cando regrese ao centro. A proba/exame realizaráselle despois do regreso do alumno. Se o
alumno non trouxese  xustificante  da  falta  de  asistencia,  non  se  realizará  esa  proba/exame e  o  alumno sería
cualificado coas demais notas obtidas ao longo do trimestre.

Se hai abandono académico da materia  seguirase o protocolo establecido para estes casos no centro.

Todas as probas, traballos serán entregados a bolígrafo con indicación clara: do nome, apelidos, curso e grupo do
alumno/a. As tarefas ou proxectos deberán seguir as instrucións.

Criterios de recuperación:

.

.-  Os  alumnos  que  non acaden unha avaliación  positiva  na  avaliación  terán  dereito  a  realizar  unha proba  de
recuperación. A data da proba de recuperación será consensuada previamente.

Tamén poderán realizar actividades de recuperación ou reforzo con atención individualizada á diversidade. Estas
actividades deben facerse acompañados dun traballo previo de reflexión e estudo da materia que abranguen. Non
serán válidas as actividades se están incompletas ou teñen demasiados erros.

Todo alumno que teña materia pendente poderá consultar dúbidas ou dificultades nos recreos dispoñibles. O profesor
terá á súa disposición  material didáctico para recuperar a materia e mellorar a súa competencia lingüística na
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segunda lingua estranxeira.

Informarase deste apartado a todos os alumnos.

Alumnado: coa materia pendente de cursos anteriores no centro ou coa materia pendente procedente doutro centro
escolar:

Avaliación:

-Realización e entrega en prazo de: actividades de reforzo quincenais propostas polo departamento.

-Realización de probas trimestrais de recuperación.

-Realización da proba oficial convocatoria de maio de 2023: unha proba de comprensión oral e escrita, unha proba de
coñecementos da lingua, unha proba oral (lectura gravada previamente) e, unha proba de produción escrita para
aqueles alumnos/as que non consigan ser avaliados positivamente nas tarefas de recuperación ao longo do curso
académico.

Cualificación das probas:

-O alumno será cualificado de 0 a 10 en cada unha das probas.

O Departamento proporá traballos de recuperación para adquirir os obxectivos mínimos previstos.

As datas das probas serán sempre consensuadas entre a profesora e co grupo de alumnos en cuestión, debendo
chegar a un consenso maioritario. Intentarase, como todos os cursos pasados, que non haxa coincidencia con probas
doutras materias, na medida do posible.

.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

1.- Antes de nada, hai que ter en conta que se considerará a materia de contidos progresivos . É dicir que se un
alumno aproba un curso ou nivel superior ou avaliación ao que ten pendente, automaticamente a materia será
considerada academicamente como superada positivamente con respecto aos cursos inferiores dos que se trate.

2.-  Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación terán dereito a realizar  unha proba de
recuperación. A data da proba de recuperación será consensuada previamente.

Tamén poderán realizar actividades de recuperación ou reforzo con atención individualizada á diversidade. Estas
actividades deben facerse acompañados dun traballo previo de reflexión e estudo da materia que abranguen. Non
serán  válidas  as  actividades  se  están  incompletas  ou  teñen  demasiados  erros.  Os  alumnos  que  non  fagan
satisfactoriamente  este  traballo  de  recuperación  propostos  polo  Departamento  teñen  igualmente  dereito  a
presentarse ós exames de recuperación de maio de 2023, tal como establece a lexislación vixente.

Todo alumno que teña materia pendente poderá consultar dúbidas ou dificultades nos recreos dispoñibles. O profesor
terá á súa disposición  material didáctico para recuperar a materia e mellorar a súa competencia lingüística na
segunda lingua estranxeira.

Informarase deste apartado a todos os alumnos.

Alumnado: coa materia pendente de cursos anteriores no centro ou coa materia pendente procedente doutro centro
escolar:

Avaliación:

-Realización e entrega en prazo de: actividades de reforzo quincenais propostas polo departamento.
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-Realización de probas trimestrais de recuperación.-Realización da proba oficial convocatoria de maio de 2023: unha
proba de comprensión oral e escrita, unha proba de coñecementos da lingua, unha proba oral (lectura gravada
previamente)  e,  unha  proba  de  produción  escrita  para  aqueles  alumnos/as  que  non  consigan  ser  avaliados
positivamente nas tarefas de recuperación ao longo do curso académico.

Cualificación das probas:

-O alumno será cualificado de 0 a 10 en cada unha das probas.

-As probas terán que ser entregadas co nome e apelidos do alumno e realizadas a bolígrafo. A recuperación dunha
proba suspensa realizarase na proba seguinte, nunha proba específica de recuperación, mediante a realización dunha
serie de tarefas e actividades adaptadas ou na proba de avaliación final, según os casos. Así, poderanse adoptar
outros mecanismos específicos de recuperación: realización dunha tarefa ou traballo. Faranse deixando unha marxe
de tempo razoable para o proceso de recuperación. As datas serán consensuadas cos alumnos en cuestión, sempre
que sexa posible.

O Departamento proporá traballos de recuperación para adquirir os obxectivos mínimos previstos.

As datas das probas serán sempre consensuadas entre a profesora e co grupo de alumnos en cuestión, debendo
chegar a un consenso maioritario. Intentarase, como todos os cursos pasados, que non haxa coincidencia con probas
doutras materias, na medida do posible.

O alumnado de Francés será informado dos criterios avaliación e de cualificación do Departamento de Francés ao
inicio do curso académico e será informado de todas as modificacións ou correccións tan pronto como estas sexan
aprobadas por Inspección Educativa.

5.4. Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias

Non o consideramos pertinente nesta programación didáctica

6. Medidas de atención á diversidade

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de estímulo, é
esencialmente  acumulativo-reiterativo:  Tanto  nas  explicacións  como  sobre  todo  nos  exercicios  repásase
continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral de reforzo educativo para os
alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que se lle dan numerosas oportunidades de
asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes a este curso, aínda que a súa explicación inicial
quede meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un mesmo contido
de repaso, de reforzo e de ampliación variando o grao de dificultade.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.1 - Comprensión lectora. X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.3 - o emprendemento, a
educación cívica, a
prevención contra a violencia
e a educación e seguridade

X X X X X X X

ET.4 - Prevención da violencia
de xénero Prevención do
racismo ou da xenofobia

X X X X X X X

ET.5 - Prevención do racismo
ou da xenofobia X X X X X X X

ET.6 - Apreciación dos valores
democráticos: liberdade,
xustiza, igualdade, paz
pluralismo político, respecto
aos dereitos humanos,
respecto por igual aos homes
e as mulleres, e ás persoas
con discapacidade.

X X X X X X X

ET.7 - Rexeitamento da
violencia terrorista X X X X X X X

Observacións:
 podemos establecer aspectos comúns a todas as materias para o tratamento dos elementos transversais:
Comprensión lectora.
Ver o apartado ¿contribución ao plan lector¿ desta programación.
Expresión oral e escrita.
A lectura de textos en clase e a exposición de ideas, conclusións, opinións... son actividades que se prestan a
fomentar este elemento transversal.
Comunicación audiovisual.
En todas as unidades didácticas foméntase a realización de esquemas, gráficos, etc que nos axudan a entender e
comprender mellor os conceptos e contidos da unidade.
O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.
Ver o apartado ¿contribución ao plan TIC¿ desta programación.Emprendemento.
A realización de estimacións, elaboración de conxecturas sobre os resultados dos problemas, o desenvolvemento
de actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar
respostas axeitadas na resolución de problemas axuda a
fomentar a capacidade do alumno/a para tomar a iniciativa. No traballo individual e traballos en grupo tamén se
fomenta a iniciativa persoal.
Prevención da violencia e a educación e seguridade viaria.
Estes dous elementos traballaranse propoñendo actividades que nos permitan abordar estas problemáticas e
fomentando procedementos e actitudes no alumnado que favorezan actitudes de respecto, fomento da paz e da
non violencia.
Tratarase de fomentar os seguintes valores no proceso de ensino aprendizaxe:

VALORES (Artigo 4 apartado 2 Real Decreto 1105/2014 do 26 de decembro)
Resolución pacífica de conflitos
Apreciación dos valores democráticos: liberdade, xustiza, igualdade, paz
pluralismo político, respecto aos dereitos humanos, respecto por igual aos homes e as mulleres, e ás persoas con
discapacidade.
Prevención da violencia de xénero
Prevención do racismo ou da xenofobia
Rexeitamento da violencia terrorista
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Pretende achegarse á lingua estranxeira dun xeito lúdico co
que os alumnos están familiarizados

Xogos dixitais

Aprender vocabulario novo con xogos de linguaXogos para revisar o léxico

Unha  maneira  lúdica  de  traballar  e  de  revisar  os  verbos
(tempos e modos). É unha aplicación gratuíta compatible con
iPhone, iPad e Android.

APP Xogo de conxugación

Trátase de achegar a literatura francesa aos alumnos que xa
cursaron un promedio de dous cursos de FLE.

Introdución á literatura

Pretendemos que todos os  alumnos de FLE teñan un blog
persoal que irán creando ao longo do curso

Blog persoal de FLE

Fotocopias  entregadas  polo  profesor  tocando  todos  os
aspectos da lingua francesa

Fotocopias variadas de todo tipo de textos

Un complemento importante ás clases presenciaisAula Virtual con abundantes recursos lingüísticos

Materiais que se irán entregando ao longo do cursoichas de actividades complementarias, de reforzo de
contidos ou para a atención á diversidade con niveis
adecuados a cada necesidade.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Utilizaremos os indicadores que inserimos a continuación para comprobar se o nivel de dificultade foi o adecuado, se
houbo participación. 18.1. Indicadores de logro do proceso de ensino (valoraranse de 1 a 4): 1. O nivel de dificultade
foi  adecuado  ás  características  do  alumnado.  2.  Conseguiuse  a  participación  activa  de  todo  o  alumnado.  3.
Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. 4. Atendeuse adecuadamente
á diversidade do alumnado. 18.2 Indicadores de logro da práctica docente (v aloraranse de 1 a 4 1. Ofrécense a
cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. 2. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 3.
Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás  necesidades do alumnado con NEAE.  4.  Combínase o  traballo
individual e en equipo. 5. Poténcianse estratexias de animación á lectura. 6. Poténcianse estratexias tanto de
expresión como de comprensión oral e escrita. 7. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino ¿ aprendizaxe.  

Utilizaremos os indicadores que inserimos a continuación para comprobar se o nivel de dificultade foi o adecuado, se
houbo participación, etc. 18.1. Indicadores de logro do proceso de ensino (valoraranse de 1 a 4): 1. O nivel de
dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 3.
Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. 4. Atendeuse adecuadamente
á diversidade do alumnado. 18.2 Indicadores de logro da práctica docente (v aloraranse de 1 a 4 1. Ofrécense a cada
alumno/a as  explicacións  individualizadas que precisa.  2.  Elabóranse actividades atendendo á  diversidade.  3.
Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás  necesidades  do  alumnado  con  NEAE.  4.  Combínase  o  traballo
individual  e en equipo.  5.  Poténcianse estratexias de animación á lectura.  6.  Poténcianse estratexias tanto de
expresión como de comprensión oral e escrita. 7. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino ¿ aprendizaxe.

 

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación  anual  do  departamento  revisarase  ó  longo  do  curso  2022-2023,  tendo  en  conta  os  cambios
lexislativos recentes e as posibles modificacións necesarias que se poidan introducir para mellorar o proceso de
ensino ¿ aprendizaxe.

Indicadores:

Escala

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.

 

 

 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.

 

 

 

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.

 

 

 

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.

 

 

 

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.

 

 

 

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
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7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.

 

 

 

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.

 

 

 

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.

 

 

 

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.

 

 

 

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

 

 

 

12. Adecuación do libro de texto

 

 

 

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.

 

 

 

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.
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15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos

 

 

 

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.

 

 

 

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.

 

 

 

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.

 

 

 

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.

 

 

 

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.

 

 

 

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.
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22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.

 

 

 

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.

 

 

 

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.

 

 

 

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.

 

 

 

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.

 

 

 

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.

 

 

 

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
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29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.

 

 

 

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

 

 

 

Periodicidade coa que se revisará a programación:

En reunións de carácter mensual  realizarase un seguimento da programación didáctica por parte de todos os
membros do departamento.

9. Outros apartados
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