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Normativa 

 

 
LEXISLACIÓN DE REFERENCIA: 

- Real Decreto 1105/2014, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria 

Obligatoria e a Bacharelato ( BOE do 3 de marzo de 2015). 

- Orde do 21 de decembro de 2007, pola que se regula a avaliación na Educación Secundaria Obligatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia ( DOG do 7 de xaneiro de 2008 ). 

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se regulan as ensinanzas da Educación Secundaria Obligatoria e de 

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia ( DOG do 29 de xuño de 2015 ).   

- Decreto 06/2015, do 29 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de Bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia ( DOG do 23 de xuño de 2008 ). 

-Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade da educación . 

-Texto consolidado da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. 

-Resolución do 27 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 

pola que se dictan instruccións no curso académico 2015-2016 para a implantación do currículo da Educación 

Secundaria Obligatoria e do Bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

-Real Decreto 310/2016, polo que se regulan as avaliacións finais na Educación Secundaria Obligatoria e en 

Bacharelato (BOE do 30 de xullo de 2016).
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Membros do departamento 

 

 
Membros do departamento do departamento de Francés 
 
O Departamento de Francés está composto por Fabián Otero Rabuñal, xefe de Departamento. 

Composición do Departamento de Francés: 

Fabián Otero Rabuñal. Funcionario e Xefe de Departamento: imparte 4 horas en 1º da E.SO., francés 2ª lingua 

estranxeira; 4 horas en 2º da E.S.O., francés 2ª lingua estranxeira; 4 horas en 3º da E.S.O., francés 2ª lingua 

estranxeira; 3 horas en 4º da E.S.O., francés 2ª lingua estranxeira; 2 horas en 1º de Bacharelato, francés 2ª lingua 

estranxeira; 3 horas en 2º de Bacharelato, francés 2ª lingua estranxeira. 

 

O total de nº de horas de clase de francés a impartir polo departamento é de 20. 

 

O número total de horas do departamento é de 20. 
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Introdución e contextualización 

 

 

Introdución 

 
NOTA INTRODUTORIA 

Esta programación foi elaborada co obxectivo de ser levada a cabo no I.E.S. Eduardo Pondal, durante o ano escolar 

2017-2018. 

No tocante aos libros de texto que empregaremos, serán: en primeiro da ESO o “En spirale”(1), en segundo da ESO o 

“En spirale”(2), en terceiro da ESO o “Inédit plus”(3), en cuarto da ESO o “Inédit plus”(4), en primeiro de Bacharelato o 

“C´est la vie!”(1) e en segundo de Bacharelato o “C’est la vie!”(2).  

O profesorado efectuará as modificacións oportunas para adaptarse aos grupos-clase cos que se atope realmente, 

modificacións que serán recollidas polo libro de Actas correspondente. 

O coñecemento dunha lingua estranxeira é unha necesidade tanto persoal como social que serve non só para a 

comprensión pasiva senón tamén para a comunicación activa. Este coñecemento vaise adquirindo progresivamente, a 

un ritmo que dependerá dos distintos factores que conflúan en cada caso: aptitude, interese, necesidade, etc. Neste 

contexto, os materiais e métodos empregados teñen unha importancia que non pode ser subestimada. 

Os libros que imos utilizar este ano están principalmente destinados a alumnos de segunda lingua estranxeira, xa que 

actualmente a presenza de alumnado potencial de francés primeira lingua estranxeira é máis ben escasa. É por isto que 

consideramos que se podería proceder nestes casos a seguir un programa esencialmente similar ao das clases de 

segunda lingua estranxeira pero máis extenso e profundo, xa que é habitual que o nivel de competencia lingüística 

deste tipo de alumnos (xeralmente excelente) permita dar todos os temas do libro antes da fin do curso e realizar 

praticamente todas as actividades; unha vez feito isto, e en función dos intereses e aptitudes dos alumnos, 

recurririamos aomaterial didáctico do que dispoñemos no departamento (libros, revistas, xornais, ordenador, CDs, 

DVDs,etc.). 

- As Fins Educativas: 

As fins educativas que formula este departamento con relación á área de francés e que determinan o desenvolvemento 

desta programación poden ser agrupados en torno a dous bloques: 

1.- A adquisición  da  lingua: obxectivos  que  perseguen  o  desenvolvemento  dunha competencia lingüística e dunha  

autonomía comunicativa pertinentes en lingua francesa, como froito dunha progresión no dominio do funcionamiento do 

sistema língüístico e das técnicas do discurso que permita aoalumno comprender, así como producir con corrección e 

calidade mensaxes orais e escritas relacionadas coas necesidades e intereses propios. 
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2.-Maduración  persoal  (crecemento   intelectual,  afectivo  e  social ): obxectivos  que  intentan  favorecer  o  

desenvolvemento dunha serie de destrezas persoais, encamiñadas a conseguir unha autonomía progresiva e un 

sentido de madurez e responsabilidade en relación cos demais (cos seus compañeiros, co centro, con outras culturas, 

etc.) e co propio proceso de aprendizaxe. 

Ambos os aspectos, o primeiro con maior carga intelectual e con maior carga actitudinal o segundo, serán abordados ó 

unísono, posto que consideramos que os dous se determinan reciprocamente 

 
 
 

Contextualización do programa 

 
- Datos do centro: I.E.S. Eduardo Pondal 

R/ Teresa Mosquera, s/n 

15110 - Ponteceso 

A Coruña 

ies.eduardo.pondal.ponteceso@edu.xunta.es 

- Características do alumnado 

Os grupos de francés deste IES son, na súa maior parte,  de segunda lingua estranxeira,  habendo algún grupo de 

primeira lingua estranxeira ata o curso 2014-2015, no que por primeira vez dende que chegamos a este centro (no 

curso 2001-2002) ninguén escolleu francés como primeira lingua. En xeral, o número de alumnos é amplo nos dous 

primeiros niveis da ESO, xa que a materia é de carácter obrigatorio. Aínda así, os cursos do segundo ciclo da ESO son 

bastantes numerosos, reducíndose un pouco no bacharelato por mor da ampla optatividade e das preferencias de cara 

aos estudos superiores. Podemos dicir que, en xeral, o nivel socioeconómico do alumnado é medio e pertencen a 

núcleo rural. 
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Obxectivos 

 
 

Obxectivos na ESO: 
 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade 
de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 
entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 
no estudo da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada (no noso caso, en francés). 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 
do mundo. 
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m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes 
de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 
de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos no Bacharelato 
 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

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

inspirada polos valores da Constitución española e do Estatutode autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidadena construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o 

seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 

desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a 

non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás 

persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras (no noso caso, en francés). 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os 

principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da 

modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 

valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza 

nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e 

hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora 

no contexto dun mundo globalizado. 
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Competencias clave 

 

 
Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os conti-dos propios de cada ensinanza e etapa 

educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.  

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  
 

CCL: Comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .  
CD: Competencia dixital.  
CAA: Aprender a aprender.  
CSC: Competencias sociais e cívicas.  
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
CCEC: Conciencia e expresións culturais.  
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Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 

temporalización de contidos, criterios de avaliación, 

estándares de aprendizaxe e grao mínimo de 

consecución de cada un, competencias clave, 

elementos transversais, instrumentos de avaliación e 

criterios de cualificación. 

 
1º ESO: 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. Uso de 
estratexias de 

comprensión 

das mensaxes 
orais:  

▪ Uso do 

contexto verbal 

e non verbal, e 

dos 

coñecementos 

previos sobre a 

situación (quen 

fala a quen, 

con que 

intencións, 

onde e cando) 

que dan lugar a 

inferencias do 

significado 

baseadas no 

contexto. 

▪ Uso dos 

coñecementos 

referenciais 

sobre o tema.  

▪ Identificación 

de palabras 

clave. 

▪ B1.1. 
Comprender 
preguntas e 

informacións 

sinxelas 

relativas á 

información 

persoal moi 

básica (nome, 

idade, gustos, 

etc.),  así como 

instrucións e 

peticións 

elementais 
relativas ao 
comportamento 
na aula. 

▪ B1.2. Usar 
estratexias 

básicas de 

comprensión 

do sentido 
xeral, a 

información 

esencial, os 
puntos e as 
ideas principais, 
ou os detalles 

▪ SLEB1.1. 
Comprende 

preguntas básicas 

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

▪  Saúdos e 

presentació

ns. 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪EOE 

▪ CA 

▪  
Conversas 
en clase 

▪  100% 

▪ SLEB1.2. 
Comprende frases e 

expresións habituais 

relacionadas con 
necesidades 
inmediatas 

(números, datas, 

prezos, etc.) e temas 

con que teña moita 

familiaridade, e 

segue instrucións e 

consignas de aula.  

▪ Os 

números. 
▪ Meses e 

días da 

semana. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪EOE 

▪ CA 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ Adaptación da 

escoita á súa 

finalidade 

(global e/ou 

específica). 

▪ Identificación 

dos recursos 

lingüísticos ou 

temáticos 

adquiridos.  

▪ Inferencia do 

significado 

probable das 

palabras ou 

das frases que 

descoñece, a 

partir do 

contexto e das 

experiencias e 

os 

coñecementos 

relevantes do 
texto: 

anticipación do 

contido xeral do 
que se escoita 
con axuda de 
elementos 
verbais e non 
verbais, e uso 
dos 

coñecementos 

previos sobre a 

situación (quen 

fala a quen, con 

que intencións, 

onde e cando) 
que dan lugar a 
inferencias do 
significado 
baseadas no 
contexto, e as 
experiencias e 
os 

▪ SLEB1.3. 
Comprende o sentido 
global e a 

información máis 

relevante de textos 
orais breves 

(instrucións e 

comunicados) con 
estruturas 
previamente 

traballadas, léxico 

moi común 

relacionado con 
necesidades 
inmediatas, 
procedentes de 
medios audiovisuais 
ou de internet, 
sempre que se fale 
de xeito pausado e 
ben articulado, e 
poida volver escoitar 
o dito. 

▪  Vocabulario 
dos distintos 
temas do 
cahier 
d'exercices. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪EOE 
▪CA 

▪ TIC 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

transferidos 

desde as 

linguas que 

coñece á lingua 

estranxeira. 

▪ B1.2. 
Tolerancia da 

comprensión 

parcial ou vaga 
nunha 

situación 

comunicativa. 
▪ B1.3. 
Perseveranza 
no logro da 

comprensión 

oral, 
reescoitando o 
texto gravado 
ou solicitando 

repetición ou 

reformulacións 

do dito. 
▪ B1.4. 

Memorización 

de expresións 

orais breves 
significativas 

(saúdos, 

despedidas, 
consignas de 
aula, preguntas 
sobre idade, 
orixe, etc.). 

coñecementos 

transferidos 
desde as 
linguas que 

coñece.  
▪ B1.3. 
Comprender o 
sentido global e 

as informacións 

específicas 

máis relevantes 

de mensaxes 
orais sinxelas e 

moi básicas 

(por exemplo, 
seguir 

instrucións ou 

indicacións, 

identificar 
persoas, 
obxectos e 
lugares 
descritos cun 
vocabulario 

básico) 

emitidas cara a 
cara, gravadas 
ou en soporte 
multimedia, 
sobre 

situacións 

habituais de 

comunicación, 

se se fala moi 
amodo e con 
moita claridade. 

▪ B1.4. 
Comprender o 
esencial en 
conversas moi 

básicas e 

breves sobre 

temas cotiáns 

habituais e de 
necesidade 
inmediata, 
previamente 
traballados, 
relativas ao 

ámbito persoal, 

sempre que se 
fale con 
lentitude, 
articulando de 
forma clara e 
comprensible.  

▪ SLEB1.4. 
Comprende a 

información esencial 

en conversas breves 
e moi sinxelas nas 
que participa, que 
traten sobre temas 
familiares como, por 
exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, 

ou a descrición moi 

básica dunha persoa, 

un obxecto ou un 
lugar. 

▪  A familia. 
▪  A 

profesión. 
▪  Adxectivos 
descriptivos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪EOE 
▪CA 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 

▪ PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 



 

16 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

Bloque 2. Produción de textos orais 

Ao longo de todo o curso 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B2.1. 
Estratexias de 

produción:  
▪ Planificación: 

▪ Identificación 

do contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou 

da interacción. 

▪ Adecuación do 

texto ao 

destinatario, ao 

contexto e á 

canle, 

escollendo os 

expoñentes 

lingüísticos 

necesarios 

para lograr a 

intención 

comunicativa 

▪ Execución: 

▪ Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a 

súa idea ou as 

ideas 

principais, e a 

▪ B2.1. 
Pronunciar de 
xeito intelixible, 

aínda que se 

cometan erros 
de pronuncia 
polos que as 
persoas 
interlocutoras 

teñan que 

solicitar 

repeticións 

para entender a 
mensaxe.  

▪ B2.2. 
Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando 

fórmulas moi 

básicas 

relativas a 

saúdos, 

despedidas, 
agradecemento
s e 

presentacións, 

colaborando 
para entender e 

▪ SLEB2.1. Na maioría 

das actividades de 
aula, amosa unha 
actitude positiva polo 
uso da lingua 
estranxeira en 

diferentes situacións 

comunicativas, 

esforzándose por 

utilizala aínda que 

teña que recorrer a 

outras linguas para 
pedir axuda ou 

aclaracións. 

▪ Saúdos e 

presentació

ns. 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪EOE 
▪CA 

▪PRPC 

▪ PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 

▪ SLEB2.2.Fai e 
responde 
intelixiblemente e con 

accións 

colaborativas, 
preguntas sinxelas 
sobre si mesmo/a e 
sobre actividades moi 

comúns da vida 

diaria e do tempo 

libre en situacións de 

comunicación 

significativas para a 

súa idade e o seu 

nivel escolar. 

▪  Verbos 

básicos 

(“être”, 

“avoir”, 

verbos 
regulares) e 
adxectivos 
calificativos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪EOE 

▪CA 

▪ TIC 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

súa estrutura 

básica.  

▪ Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e 

secuencias de 

interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

▪ Expresión da 

mensaxe con 

claridade, 

coherencia 

básica e 

estrutura 

adecuada, e 

axustándose, 

de ser o caso, 

aos modelos e 

ás fórmulas de 

cada tipo de 

texto 

memorizados e 

traballados na 

clase 

previamente.  

▪ Reaxuste da 

tarefa 

(emprender 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

facerse 
entender. 

▪ B2.3. 
Intercambiar de 
xeito intelixible 

información 

sobre si 
mesmo/a e 

sobre accións e 

nocións 

(horarios, 
datas, 
cantidades) moi 
habituais da 
vida diaria, 
usando un 
repertorio 

básico de 

palabras e 
frases moi 
simples 
memorizadas, e 

facéndose 

comprender 

aínda que a 

persoa 
interlocutora 
necesite que se 
repita ou repetir 
o dito.  

▪ B2.4. Dar e 
obter 

información 

sobre datos 

básicos 

persoais (idade, 
lugar de 

▪ SLEB2.3.Desenvólve

se entendendo o 
suficiente e 

facéndose entender 

en situacións moi 

habituais 
relacionadas con 
necesidades 
inmediatas nas que 

pide e se dá 

información sobre 

lugares, horarios, 
datas, prezos, 
cantidades e 

actividades máis 

comúns para a súa 

idade e o seu nivel 
escolar. 

▪ Os 

números. 
▪  Meses e 

días da 

semana. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪EOE 
▪ CA 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 

▪ SLEB2.4.Participa en 
conversas informais 
breves e moi 

básicas, cara a cara, 

nas que establece 
contacto social 
elemental, 
intercambia 

información moi 

básica, manifesta os 

seus gustos, fai 

invitacións 

elementais e 
ofrecementos, e pide 

e dá indicacións moi 

básicas para ir a un 

lugar. 

▪  Adxectivos 
descriptivos. 

▪ A 

orientación 

no espacio e 
no tempo. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪EOE 
▪CA 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 

▪ PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

(facer 

concesións no 

que realmente 

lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e 

os recursos 

lingüísticos 

dispoñibles.  

▪ Compensación 

das carencias 

lingüísticas 

mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos 

▪ Lingüísticos: 

▪ Modificación de 

palabras de 

significado 

parecido.  

▪ Definición ou 

paráfrase dun 

termo ou 

expresión.  

▪ Uso da lingua 

materna ou 

"estranxeirizaci

ón" de palabras 

da lingua meta.  

▪ Petición de 

axuda. 

▪ Paralingüístico

s: 

▪ Sinalación de 

obxectos, uso 

de deícticos ou 

realización de 

accións que 

aclaran o 

significado.  

▪ Uso da 

linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente 

(acenos, 

expresións 

faciais, 

posturas, e 

contacto visual 

ou corporal). 

▪ Uso de 

elementos 

residencia, 
familia, orixe, 
gustos, 

posesións, 

etc.), utilizando 
un repertorio 

moi básico de 

expresións moi 

sinxelas e 
habituais sobre 
estes datos. 

▪ SLEB2.5.Preséntase 

e dá e obtén 

información básica e 

sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre 
gustos, preferencias 
e intereses relativos 

a temas moi cotiáns, 

en conversas moi 

básicas sobre temas 

predicibles, se pode 
solicitar, con 
preguntas sinxelas e 
directas, a 

colaboración da 

persoa interlocutora 
para entender e 
facerse entender.  

▪  Vocabulario 
dos distintos 
temas do 
cahier 
d'exercices. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪EOE 
▪CA 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 

▪ PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B3.1. 
Estratexias de 

comprensión: 
▪ Mobilización de 

información 

previa sobre o 

tipo de tarefa e 

o tema, a partir 

da información 

superficial: 

imaxes, 

organización 

na páxina, 

títulos de 

cabeceira, etc. 

▪ Identificación 

do tipo de 

lectura 

demandado 

pola tarefa (en 

superficie ou 

oceánica, 

selectiva, 

intensiva ou 

extensiva) 

▪ Distinción de 

tipos de 

comprensión 

necesarios 

para a 

realización da 

tarefa (sentido 

xeral, 

información 

▪ B3.1. Utilizar 
estratexias de 
lectura 

(recursos ás 

imaxes, títulos 

e outras 

informacións 

visuais, e aos 

coñecementos 

previos sobre o 
tema ou a 

situación de 

comunicación, 

e aos 
transferidos 
desde as 
linguas que 

coñece), 

identificando a 

información 

máis 

importante e 
deducindo o 
significado de 
palabras e 

expresións non 

coñecidas. 
▪ B3.2. Seguir 

instrucións 

básicas e 

comprender 
avisos, obrigas 

e prohibicións 

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

▪  Vocabulario 
dos distintos 
temas do 
cahier 
d'exercices. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪CL 
▪CA 

▪ TIC 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB3.2. 
Comprende avisos, 
obrigas e 

prohibicións básicas 

e predicibles, 
referidas a 
necesidades 
inmediatas, de 
estrutura moi sinxela, 
especialmente se 
contan con apoio 
visual.  

▪  O 
imperativo. ▪ CCL 

▪ CAA 
▪ CCEC 

▪CL 
▪CA 

▪ TIC 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB3.3. 
Comprende 

información básica e 

sinxela de 
correspondencia 
persoal breve na que 
se fala de si 
mesmo/a e sobre 
gustos, preferencias 
e intereses referidos 

a temas moi cotiáns 

e propios da súa 

idade. 

▪  Verbos 

básicos 

(“être”, 

“avoir”, 

verbos 
regulares en 

“-er”) e 

adxectivos 
calificativos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪CL 

▪CA 

▪TIC 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 

▪ PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

esencial e 

puntos 

principais). 

▪ Formulación de 

hipóteses 

sobre contido e 

contexto. 

▪ Inferencia e 

formulación de 

hipóteses 

sobre 

significados a 

partir da 

comprensión 

de elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paratextuais, e 

do 

coñecemento e 

as experiencias 

noutras 

linguas. 

▪ Reformulación 

de hipóteses a 

partir da 

comprensión 

de novos 

elementos. 

▪ B3.2. Soletreo 

e asociación 

de grafía, 

pronunciación 

e significado a 
partir de 
modelos 
escritos e 

expresións 

orais 

coñecidas. 

moi sinxelas e 
predicibles, e 
traballadas 
previamente. 

▪ B3.3. 
Comprender 

información 

relevante e 
previsible en 
textos breves, 
moi sinxelos e 
ben 
estruturados, 
con conectores 

moi básicos e 

relativos a 
temas da propia 
experiencia.  

▪ B3.4. 
Comprender 
textos propios 

de situacións 

cotiás 

próximas, 

como 

invitacións, 

felicitacións, 

notas, avisos, 
billetes de 
transporte, 
entradas, 
etiquetas ou 
xogos 

coñecidos. 

▪ SLEB3.4. 
Comprende 

información esencial 

e localiza 

información 

específica en 

material informativo 

sinxelo como menús, 

horarios, catálogos e 

listas de prezos. 

▪ Os 
números. 

▪  Meses e 

días da 

semana. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪CL 
▪CA 

▪ TIC 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B4.1. 
Estratexias de 

produción:  
▪ Planificación: 

▪ Mobilización e 

coordinación 

das propias 

competencias 

xerais e 

comunicativas, 

co fin de 

realizar 

eficazmente a 

tarefa (repasar 

o que se sabe 

sobre o tema, o 

que se pode ou 

se quere dicir, 

etc.). 

▪ Localización e 

uso adecuado 

de recursos 

lingüísticos ou 

temáticos (uso 

dun dicionario 

ou dunha 

gramática, 

obtención de 

axuda, etc.). 

▪ Uso de 

elementos 

coñecidos 

obtidos de 

modelos moi 

sinxelos de 

textos escritos, 

para elaborar 

▪ B4.1. Aplicar 
estratexias 

básicas para 

producir textos 

(elección da 

persoa 
destinataria, 
finalidade do 
escrito, 

planificación, 

redacción do 

borrador, 

revisión do 

texto e versión 

final) a partir de 
modelos moi 
estruturados e 
con axuda 
previa na aula. 

▪ B4.2. 
Completar 
documentos 

moi básicos 

nos que se 
solicite 

información 

persoal.  
▪ B4.3. Escribir 
mensaxes moi 
sinxelas e moi 
breves con 

información, 

instrucións e 

indicacións moi 

básicas 

relacionadas 
con actividades 

▪ SLEB4.1. Elabora 
textos sinxelos a 
partir de modelos, 
empregando 

expresións e 

enunciados 
traballados 
previamente, para 
transmitir 

información, ou con 

intencións 

comunicativas 

propias da súa idade 

e do seu nivel 
escolar. 

▪ Identificar a 

alguén, 

presentarse, 
presentar a 

alguén, 

saudar. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪CL 

▪CA 

▪TIC 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 
PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB4.2. Completa 
un cuestionario 
sinxelo con 

información persoal 

moi básica e relativa 

ao seus datos 
persoais e intereses 

ou afeccións (nome, 

idade, enderezo, 
gustos, etc.). 

▪  Saúdos e 

presentació

ns. 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪CL 

▪CA 

▪TIC 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 
PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB4.3. Escribe 
notas, listaxes, 
tarxetas postais, 

felicitacións e 

mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e 
breves, relativas a 
necesidades 
inmediatas. 

▪  

Conxugació

n dos 

verbos en “-

er” en 

presente, 

formación 

estándar do 

xénero e do 

número. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪CL 

▪CA 

▪TIC 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 

▪ PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

os propios 

textos. 

▪ Execución: 

▪ Elaboración 

dun borrador 

seguindo textos 

modelo. 

▪ Estruturación 

do contido do 

texto. 

▪ Organización 

do texto en 

parágrafos 

curtos 

abordando en 

cada un unha 

idea principal, 

conformando 

entre todos o 

seu significado 

ou a idea 

global. 

▪ Expresión da 

mensaxe con 

claridade, 

axustándose 

aos modelos e 

ás fórmulas de 

cada tipo de 

texto.  

▪ Reaxuste da 

tarefa 

(emprender 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

(facer 

concesións no 

que realmente 

lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e 

os recursos 

lingüísticos 

dispoñibles.  

▪ Recurso aos 

coñecementos 

previos (utilizar 

frases feitas e 

locucións, do 

tipo "agora 

volvo", 

"paréceme 

ben", etc.).  

cotiás e de 

inmediata 
necesidade. 

▪ B4.4. Producir 
textos curtos a 
partir de 
modelos 
sinxelos e 

básicos, cunha 

finalidade 
determinada 

propia da súa 

idade e do seu 
nivel escolar, e 
cun formato 
preestablecido, 
en soporte 
tanto impreso 
como dixital, 
amosando 
interese pola 

presentación 

limpa e 
ordenada do 
texto. 

▪ SLEB4.4. Escribe 
correspondencia moi 
breve e sinxela, a 
partir dun modelo, 

substituíndo unha 

palabra ou expresión 

por outra para unha 
funcionalidade ou 
tarefa determinada 
(felicitar, informar, 
preguntar, etc.) tanto 
de forma manuscrita 
como en formato 
dixital, cunha 

presentación limpa e 

ordenada. 

▪  Vocabulario 
dos distintos 
temas do 
libro. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪CL 
▪CA 

▪TIC 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 

▪ PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

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

Ao longo de todo o curso 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 
▪ o 

▪ B5.1. Patróns 

sonoros, 
acentuais, 

rítmicos e de 

entoación 

básicos. 
▪ Sons e 

fonemas 

vocálicos. 

▪ Sons e 

fonemas 

consonánticos 

e as súas 

agrupacións.  

▪ Procesos 

fonolóxicos 

máis básicos.  

▪ Acento fónico 

dos elementos 

léxicos illados e 

na oración. 

▪ B5.2. Patróns 

gráficos e 

convencións 

ortográficas 
▪ Uso das 

normas básicas 

de ortografía 

da palabra. 

▪ Utilización 

adecuada da 

ortografía da 

oración: coma, 

punto e coma, 

puntos 

▪ B5.1. 
Discriminar 

patróns 

sonoros, 
acentuais, 

rítmicos e de 

entoación de 

uso máis 

básico, 

recoñecendo o 

seu significado 
evidente, e 
pronunciar e 
entoar con 
razoable 
comprensibilida

de, aínda que 

teña que repetir 

varias veces 
para se facer 
entender. 

▪ B5.2. 

Recoñecer e 

utilizar as 

convencións 

ortográficas, 

tipográficas e 

de puntuación, 

con corrección 

suficiente para 
o seu nivel 
escolar. 

▪ B5.3. Utilizar 
para a 

comprensión e 

a produción de 

▪ SLEB5.1. Identifica 

sons e grafías de 

fonemas básicos, 

produce con 
suficiente 

intelixibilidade léxico 

e estruturas moi 

básicas, e trazos 

fonéticos que 

distinguen fonemas 

(nasalización, 

sonorización, etc.), e 

iníciase no uso de 

patróns moi básicos 

de ritmo, entoación e 

acentuación de 

palabras e frases. 

▪  Relacionar 
sons da 
lingua 
propia coa 

súa 

representaci

ón en 

francés. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪EOE 
▪ CA 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 

convencións orais e 

escritas básicas 

propias da lingua 
estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito 

(saúdos, despedidas, 

fórmulas moi básicas 

de tratamento, etc.), 
e amosa respecto 
polas diferenzas que 
poidan existir en 
aspectos culturais 

como hábitos, 

horarios, etc. 

▪  Saúdos e 

presentació

ns.  
▪  
Tratamentos 
de respeto. 

▪  Frases 
interrogativa
s. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪EOE 
▪CA 

▪TIC 

▪ECC 

▪ PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

suspensivos, 

parénteses e 

comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos 
socioculturais e 

sociolingüístico

s:  
▪ Recoñecement

o e uso de 

convencións 

sociais básicas 

e normas de 

cortesía 

propias da súa 

idade e de 

rexistros 

informal e 

estándar, e da 

linguaxe non 

verbal 

elemental na 

cultura 

estranxeira. 

▪ Achegamento a 

algúns 

aspectos 

culturais 

visibles: 

hábitos, 

horarios, 

textos orais e 
escritos os 

coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüístico

s adquiridos 
relativos a 

relacións 

interpersoais, 
comportamento 

e convencións 

sociais, 
respectando as 
normas de 

cortesía máis 

básicas nos 

contextos 
respectivos. 

▪ B5.4. Producir 
textos e inferir o 
significado 
probable de 
palabras ou 
frases que 

descoñece a 

partir das 
experiencias e 
os 

coñecementos 

transferidos 
desde as 

▪ SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
pode explicar o 
proceso de 

produción de textos 

e de hipóteses de 

significados tomando 

en consideración os 

coñecementos e as 

experiencias noutras 
linguas. 

 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪CL 
▪ EOE 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB5.4. 
Comprende e 

comunica o propósito 

solicitado na tarefa 
ou ligado a 

situacións de 

necesidade 
inmediata da aula 
(pedir ou dar 

información sobre 

datos persoais, 
felicitar, invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 

estruturas sintáctico-

discursivas e o léxico 

necesarios, moi 

básicos e traballados 

previamente. 

▪  

Coñecemen

to das 
reglas 

básicas da 

gramática e 

do 
vocabulario 
esencial. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪CL 

▪EOE 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 

▪ PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

actividades ou 

celebracións 

máis 

significativas; 

condicións de 

vida elementais 

(vivenda); 

relacións 

interpersoais 

(familiares, de 

amizade ou 

escolares), 

comida, lecer, 

deportes, 

comportamento

s proxémicos 

básicos, 

lugares máis 

habituais, etc.; 

e a costumes, 

valores e 

actitudes moi 

básicos e máis 

evidentes 

sobre aspectos 

propios da súa 

idade nos 

países onde se 

fala a lingua 

estranxeira. 

▪ Identificación 

dalgunhas 

similitudes e 

diferenzas 

elementais e 

máis 

significativas 

nos costumes 

cotiáns entre 

os países onde 

se fala a lingua 

estranxeira e o 

noso. 

▪ Actitude 

receptiva e 

respectuosa 

cara ás 

persoas, os 

países e as 

comunidades 

lingüísticas que 

falan outra 

lingua e teñen 

unha cultura 

diferente á 

propia. 

linguas que 

coñece.  
▪ B5.5. Distinguir 
e levar a cabo 

as funcións 

demandadas 

polo propósito 

comunicativo, 
mediante os 

expoñentes 

básicos das 

devanditas 

funcións e os 

patróns 

discursivos de 

uso máis 

habitual, e 
utilizar un 
repertorio 

léxico suficiente 

para comunicar 
no seu nivel 
escolar, sempre 
que sexan 
traballados en 
clase 
previamente. 

▪ B5.6. Participar 
en proxectos 

(elaboración de 

materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 

recensión de 

libros e 

películas, etc.) 

nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares 
como outras 
presentes no 
centro docente, 
relacionados 
cos elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

▪ SLEB5.5. Participa 
en proxectos 

(elaboración de 

materiais multimedia, 
folletos, carteis, 

recensión de libros e 

películas, obras de 

teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais, e valora as 
competencias que 

posúe como persoa 

plurilingüe. 

▪  

Coñecemen

to superficial 
da cultura 
estranxeira. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪EOE 
▪CA 

▪TIC 

▪IEHM 

▪PVX 

▪PRPC 

▪ PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Francés 

 
▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); finalidade (pour); comparación (plus, 

moins); explicativas (parce que). 
▪ Relacións temporais (avant, après). 
▪ Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!) 
▪ Negación (ne/n’…pas). 
▪ Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?; adjectif 

interrogatif (p. ex. quel est ton sport préféré?). 
▪ Expresión do tempo: presente; futuro (présent, futur proche); impératif. 
▪ Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent). 
▪ Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (pouvoir); necesidade (il faut+infinitif);obriga/prohibición (il faut, 

imperativo); permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); intención/desexo (vouloir); cortesía (distinction tu/vous). 
▪ Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles définis, indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), 

pronoms toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a 

pas); a cualidade (xénero e número dos adxectivos regulares). 
▪ Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras; primeros números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade 

e medidas (un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un tube 
▪ Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au + pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, 

provenance (venir de + ville), destination (aller à +ville). 
▪ Expresión do tempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de… à); 

secuenciación (à partir de + heure); frecuencia (d’habitude). 
▪ Expresión do modo (à / en + medios de transporte). 

 

 

2º de ESO 

Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

 a 

 c 

 d 

 i 

 B1.1. Uso de 

estratexias de 

comprensión das 

mensaxes orais:  

Uso do contexto 

verbal e non 

verbal, e dos 

coñecementos 

previos sobre a 

situación (quen 

fala a quen, con 

que intencións, 

onde e cando) 

que dan lugar a 

inferencias do 

significado 

baseadas no 

contexto; 

Uso dos 

coñecementos 

referenciais sobre 

o tema.  

Identificación de 

palabras clave. 

Adaptación da 

escoita á súa 

finalidade (global 

e/ou específica) 

Identificación dos 

recursos 

lingüísticos ou 

temáticos 

adquiridos.  

 B1.1. 

Comprender 

preguntas e 

informacións 

relativas á 

información 

persoal e 

pública moi 

básica 

(identificació

n persoal, 

gustos, etc.), 

así como 

instrucións e 

peticións 

elementais 

relativas ao 

comportame

nto e 

actividades 

na aula. 

 B1.2. Usar 

estratexias 

básicas de 

comprensión 

do sentido 

xeral, a 

información 

esencial, os 

puntos e as 

ideas 

principais, 

ou os 

detalles 

relevantes 

do texto: 

anticipación 

do contido 

 SLEB1.1. 

Compren

de 

preguntas 

básicas 

moi 

sinxelas e 

habituais 

sobre 

asuntos 

persoais 

ou 

educativo

s 

(informaci

ón básica 

de 

carácter 

persoal, 

solicitude

s de 

enderezo 

sinxelas a 

lugares 

moi 

coñecidos

, etc.) 

sempre 

que se 

fale de 

xeito 

pausado 

e ben 

articulado, 

e se 

repita se 

o 

necesita. 

 Discursos 

breves e 

sinxelos. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 EOE 

 CA 

 Convers

as en 

clase 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

Inferencia do 

significado 

probable das 

palabras ou das 

frases que 

descoñece, a 

partir do contexto 

e das 

experiencias e os 

coñecementos 

transferidos 

desde as linguas 

que coñece á 

lingua 

estranxeira. 

 B1.2. Tolerancia da 

comprensión 

parcial ou vaga 

nunha situación 

comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza 

no logro da 

comprensión oral, 

reescoitando o 

texto gravado ou 

xeral do que 

se escoita 

con axuda 

de 

elementos 

verbais e 

non verbais, 

e uso dos 

coñecement

os previos 

sobre a 

situación 

(quen fala a 

quen, con 

que 

intencións, 

onde e 

cando) que 

dan lugar a 

inferencias 

do 

significado 

baseadas no 

contexto, e 

as 

experiencias 

e os 

 SLEB1.2. 

Compren

de frases 

e 

expresión

s 

habituais 

relacionad

as con 

necesidad

es 

inmediata

s (datas, 

prezos, 

pequenas 

doenzas, 

etc.) e 

temas con 

que está 

moi 

familiariza

do, e 

segue 

instrución

s e 

consignas 

de aula. 

 Vocabulario 

da vida 

cotiá. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 EOE 

 CA 

 Convers

as en 

clase 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

solicitando 

repetición ou 

reformulacións do 

dito. 

 B1.4. Memorización 

de expresións orais 

breves 

significativas 

(saúdos, 

despedidas, 

consignas de aula, 

preguntas sobre 

idade, orixe, etc.). 

coñecement

os 

transferidos 

desde as 

linguas que 

coñece. 

 B1.3. 

Comprender 

o sentido 

global e as 

informacións 

específicas 

máis 

salientables 

de 

mensaxes 

orais 

sinxelas e 

moi básicas 

(por 

exemplo, 

onde e 

cando ocorre 

algo, seguir 

instrucións 

ou 

indicacións, 

identificar 

persoas que 

posúen algo, 

obxectos e 

lugares 

descritos 

cun 

vocabulario 

básico, etc.) 

emitidas 

cara a cara, 

gravadas ou 

en soporte 

multimedia, 

sobre 

situacións 

habituais de 

comunicació

n, se se fala 

moi amodo e 

con moita 

claridade. 

 B1.4. 

Comprender 

 SLEB1.3. 

Compren

de o 

sentido 

global e a 

informació

n máis 

salientabl

e de 

textos 

orais 

procedent

es de 

medios 

audiovisu

ais ou de 

internet, 

breves 

como 

instrución

s e 

comunica

dos, con 

estruturas 

previame

nte 

traballada

s, léxico 

moi 

común 

relacionad

o con 

necesidad

es 

inmediata

s e 

accións 

presentes 

moi 

habituais, 

sempre 

que se 

fale de 

xeito moi 

pausado 

e ben 

articulado, 

e poida 

volver 

escoitar o 

dito. 

   CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

o esencial 

en 

conversas 

moi básicas 

e breves 

sobre temas 

cotiáns 

habituais e 

de 

necesidade 

inmediata, 

previamente 

traballados, 

relativas ao 

ámbito 

persoal e 

público moi 

elemental, 

sempre que 

se fale con 

lentitude, 

articulando 

de forma 

clara e 

comprensibl

e. 

 SLEB1.4. 

Compren

de a 

informació

n esencial 

en 

conversas 

breves e 

moi 

sinxelas 

nas que 

participa, 

que traten 

sobre 

temas 

familiares 

como, por 

exemplo, 

un/unha 

mesmo/a, 

a familia, 

a escola, 

o tempo 

libre, a 

descrición 

moi 

básica 

dunha 

persoa, 

un 

obxecto 

ou un 

lugar, e 

estados 

de saúde, 

sensación

s e 

sentiment

os moi 

elementai

s. 

 Vocabulario 

dos 

distintos 

temas do 

cahier 

d’exercices. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 EOE 

CA 

TIC 

 Convers

as en 

clase 

 100% 

Bloque 2. Produción de textos orais 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

 a 

 c 

 d 

 i 

 B2.1. Estratexias 

de produción:  

Planificación: 

Identificación do 

contexto, do 

destinatario e 

da finalidade 

da produción 

ou da 

interacción. 

Adecuación do 

texto ao 

destinatario, ao 

contexto e á 

canle, 

escollendo os 

expoñentes 

lingüísticos 

necesarios 

para lograr a 

intención 

comunicativa 

Execución: 

Percepción da 

mensaxe con 

claridade, 

 B2.1. 

Pronunciar 

de xeito 

intelixible, 

aínda que se 

cometan 

erros de 

pronuncia 

polos que as 

persoas 

interlocutora

s teñan que 

solicitar 

repeticións 

para 

entender a 

mensaxe. 

 B2.2. 

Interactuar 

de xeito 

sinxelo en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando 

fórmulas moi 

básicas 

relativas a 

saúdos, 

despedidas, 

 SLEB2.1. 

Na 

maioría 

das 

actividade

s de aula, 

amosa 

unha 

actitude 

positiva 

polo uso 

da lingua 

estranxeir

a en 

diferentes 

situacións 

comunicat

ivas, 

esforzánd

ose por 

utilizala 

aínda que 

teña que 

recorrer a 

outras 

linguas 

para pedir 

axuda ou 

aclaración

s. 

 Discursos 

breves e 

sinxelos.  

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 EOE 

 CA 

 PRP

C 

 PI 

 Convers

as en 

clase 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

distinguindo a 

súa idea ou 

ideas principais 

e a súa 

estrutura 

básica.  

Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e 

secuencias de 

interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

Expresión da 

mensaxe con 

claridade e 

coherencia 

básica, 

estruturándoa 

adecuadament

e e 

axustándose, 

de ser o caso, 

aos modelos e 

ás fórmulas de 

cada tipo de 

texto 

memorizados e 

traballados na 

clase 

previamente.  

Reaxuste da 

tarefa 

(emprender 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

(limitar o que 

realmente lle 

gustaría 

agradeceme

ntos e 

presentación

s, 

colaborando 

para 

entender e 

facerse 

entender. 

 B2.3. 

Intercambiar 

de xeito 

intelixible 

información 

sobre si 

mesmo/a e 

sobre 

accións e 

nocións 

(horarios, 

datas e 

cantidades) 

moi 

habituais da 

vida diaria, 

usando un 

repertorio 

básico de 

palabras e 

frases moi 

simples 

memorizada

s, e 

facéndose 

comprender 

aínda que a 

persoa 

interlocutora 

necesite que 

se repita ou 

repetir o dito. 

 B2.4. Dar e 

obter 

información 

sobre datos 

básicos 

persoais e 

bens e 

servizos moi 

elementais, 

 SLEB2.2. 

Utiliza de 

xeito 

espontán

eo as 

formas de 

cortesía 

máis 

sinxelas e 

habituais 

relativas a 

saúdos, 

despedida

s, 

agradece

mentos e 

presentaci

óns, 

colaboran

do para 

entender 

e facerse 

entender, 

e fai e 

responde 

intelixible

mente 

preguntas 

sinxelas 

sobre si 

mesmo/a 

e sobre 

actividade

s moi 

comúns 

da vida 

social 

diaria e 

do tempo 

libre, en 

situacións 

de 

comunica

ción 

significativ

as para a 

súa idade 

e o seu 

nivel 

escolar. 

 Vocabulario 

básico da 

vida cotiá. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 EOE 

 CA  

 TIC 

 Convers

as en 

clase 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e 

os recursos 

lingüísticos 

dispoñibles.  

Compensación 

das carencias 

lingüísticas 

mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüístico

s. 

Lingüísticos: 

Modificación 

de 

palabras 

de 

significad

o 

parecido.  

Definición 

ou 

paráfrase 

dun termo 

ou 

expresión.  

Uso da 

lingua 

materna 

ou 

"estranxei

rizar" 

palabras 

utilizando un 

repertorio 

moi básico 

de 

expresións 

moi sinxelas 

e habituais 

sobre estes 

datos. 

 SLEB2.3. 

Desenvól

vese 

entenden

do o 

suficiente 

e 

facéndose 

entender 

en 

situacións 

moi 

habituais 

relacionad

as coa 

xestión e 

transacció

ns moi 

sinxelas 

relativas a 

necesidad

es 

inmediata

s, nas que 

pide e dá 

informació

n sobre 

lugares, 

horarios, 

datas, 

prezos, 

cantidade

s e 

actividade

s máis 

comúns 

para a 

súa idade 

e o seu 

nivel 

escolar. 

   CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

da lingua 

meta.  

Petición de 

axuda. 

Paralingüístico

s: 

Sinalización 

de 

obxectos, 

uso de 

deícticos 

ou 

realizació

n de 

accións 

que 

aclaran o 

significad

o.  

Uso de 

linguaxe 

corporal 

culturalme

nte 

pertinente 

(acenos, 

expresión

s faciais, 

posturas, 

e contacto 

visual ou 

corporal).  

Uso de 

elementos 

cuasiléxic

os (hum, 

puah, 

etc.) de 

valor 

comunicat

ivo. 

 SLEB2.4. 

Participa 

en 

conversas 

informais 

breves e 

moi 

básicas, 

cara a 

cara, e 

reacciona 

adecuada

mente 

para 

establecer 

contacto 

social 

elemental, 

intercambi

ar 

informació

n moi 

básica, 

manifesta

r os seus 

gustos, 

facer 

invitación

s e 

ofreceme

ntos 

elementai

s (invitar a 

ir a unha 

actividade

, pedir ou 

ofrecer 

algo na 

clase, 

etc.), e 

pedir e 

dar 

indicación

s moi 

básicas 

para ir a 

un lugar. 

 Vocabulario 

dos 

distintos 

temas do 

cahier 

d’exercices. 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 EOE 

 CA 

 Convers

as en 

clase 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

 B2.2. Actitude de 

respecto cara a si 

mesmo/a e cara ás 

demais persoas 

para comprender e 

facerse 

comprender. 

 B2.3. Rutinas ou 

modelos elementais 

de interacción 

segundo o tipo de 

situación de 

comunicación: 

chegada e saída do 

centro docente, 

conversa telefónica, 

compravenda e 

outras, igualmente 

cotiás moi básicas. 

 SLEB2.5. 

Preséntas

e e dá e 

obtén 

informació

n básica e 

sinxela 

sobre si 

mesmo/a 

e sobre o 

funcionam

ento de 

bens e 

servizos 

relativos a 

temas moi 

cotiáns 

(horarios 

dun 

museo, 

maneira 

de 

chegar, 

etc.), en 

conversas 

moi 

básicas 

sobre 

temas 

predicible

s, se pode 

solicitar, 

con 

preguntas 

sinxelas e 

directas, a 

colaboraci

ón da 

persoa 

interlocuto

ra para 

entender 

e facerse 

entender. 

 Vocabulario 

dos 

distintos 

temas do 

cahier 

d’exercices. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 EOE 

 CA 

 IEHM 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Convers

as en 

clase 

 100% 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

 a 

 c 

 d 

 i 

 B3.1. Estratexias 

de comprensión: 

Mobilización de 

información 

previa sobre o 

tipo de tarefa e o 

tema, a partir da 

información 

superficial: 

imaxes, 

organización na 

páxina, títulos de 

cabeceira, etc. 

Identificación do tipo 

de lectura 

demandado pola 

tarefa (en 

superficie ou 

oceánica, 

selectiva, 

intensiva ou 

extensiva). 

Distinción de tipos 

de comprensión 

necesarios para a 

realización da 

tarefa (sentido 

xeral, información 

esencial e puntos 

principais). 

 B3.1. Utilizar 

estratexias 

de lectura 

(recursos ás 

imaxes, aos 

títulos e a 

outras 

informacións 

visuais, aos 

coñecement

os previos 

sobre o tema 

ou sobre a 

situación de 

comunicació

n, e aos 

transferidos 

desde as 

linguas que 

coñece), 

identificando 

a 

información 

máis 

importante e 

deducindo o 

significado 

de palabras 

e expresións 

non 

coñecidas. 

 B3.2. Seguir 

instrucións e 

consignas 

 SLEB3.1. 

Compren

de con 

fluidez 

textos 

adaptado

s relativos 

a temas 

do seu 

interese. 

 Vocabulario 

dos 

distintos 

temas do 

cahier 

d’exercices. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CL 

 CA 

 TIC 

 Proba 

escrita 

 100% 

 SLEB3.2. 

Compren

de avisos, 

obrigas, 

prohibició

ns e 

consignas 

básicas e 

predicible

s, 

referidas 

a 

necesidad

es 

inmediata

s, de 

estrutura 

moi 

sinxela, 

especialm

ente se 

contan 

con apoio 

visual. 

 O 

imperativo. 
 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CL 

CA 

TIC 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e 

contexto. 

Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a 

partir da 

comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paratextuais, e do 

coñecemento e 

as experiencias 

noutras linguas. 

Reformulación de 

hipóteses a partir 

da comprensión 

de novos 

elementos. 

 B3.2. Soletreo e 

asociación de 

básicas, e 

comprender 

avisos, 

obrigas e 

prohibicións 

moi sinxelas 

e predicibles 

e traballadas 

previamente, 

referidas a 

necesidades 

inmediatas, 

de estrutura 

moi sinxela e 

con apoio 

visual. 

 B3.3. 

Comprender 

información 

relevante e 

previsible en 

textos 

breves, moi 

sinxelos e 

ben 

estruturados, 

con 

 SLEB3.3. 

Compren

de 

informació

n básica e 

moi 

sinxela de 

correspon

dencia 

persoal 

breve na 

que se 

fala de si 

mesmo/a 

e sobre 

sentiment

os, 

preferenci

as e 

afeccións, 

referidos 

a temas 

moi 

cotiáns e 

propios 

da súa 

idade. 

 Verbos 

representati

vos dos 

distintos 

temas do 

cahier 

d’exercices. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CL 

 CA 

 TIC 

 IEHM 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

grafía, pronuncia e 

significado a partir 

de modelos escritos 

e expresións orais 

coñecidas. 

conectores 

moi básicos 

e relativos a 

coñecement

os e 

experiencias 

propias da 

súa idade. 

 B3.4. 

Comprende 

textos 

propios de 

situacións 

cotiás 

próximas 

onde se dan 

a coñecer 

bens se 

servizos ou 

aconteceme

ntos 

(anuncios 

publicitarios 

elementais, 

folletos, 

catálogos, 

invitacións, 

etc.), e con 

apoio visual 

cando teña 

certa 

dificultade. 

 SLEB3.4. 

Compren

de 

informació

n esencial 

e localiza 

informació

n 

específica 

en 

material 

informativ

o moi 

sinxelo, e 

con apoio 

visual, 

sobre 

temas 

coñecidos 

como 

actividade

s 

escolares 

e de 

lecer, 

hábitos 

saudables

, etc., 

próximos 

á súa 

idade e á 

súa 

experienci

a. 

   CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

      

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

 a 

 c 

 d 

 i 

 B4.1. Estratexias 

de produción:  

Planificación: 

Mobilización e 

coordinación 

das propias 

competencias 

xerais e 

comunicativas 

co fin de 

realizar 

eficazmente a 

tarefa (repasar 

o que se sabe 

sobre o tema, 

o que se pode 

ou se quere 

dicir, etc.). 

Localización e 

uso adecuado 

de recursos 

lingüísticos ou 

temáticos (uso 

dun dicionario 

ou dunha 

gramática, 

obtención de 

axuda, etc.). 

Uso de elementos 

coñecidos 

obtidos de 

modelos moi 

sinxelos de 

textos escritos, 

para elaborar 

os propios 

textos. 

Execución: 

Elaboración dun 

borrador 

seguindo 

 B4.1. Aplicar 

estratexias 

básicas para 

producir 

textos 

(elección da 

persoa 

destinataria, 

finalidade do 

escrito, 

planificación, 

redacción do 

borrador, 

revisión do 

texto e 

versión final) 

a partir de 

modelos moi 

estruturados 

e con axuda 

previa na 

aula. 

 B4.2. 

Completar 

documentos 

moi básicos 

nos que se 

solicite 

información 

persoal. 

 B4.3. 

Escribir 

mensaxes 

moi sinxelas 

e moi breves 

con 

información, 

instrucións e 

indicacións 

moi básicas 

relacionadas 

con 

actividades 

cotiás e de 

necesidade 

inmediata. 

 B4.4. 

 SLEB4.1. 

Elabora 

textos 

sinxelos a 

partir de 

modelos, 

empregan

do 

expresión

s e 

enunciado

s 

traballado

s 

previame

nte, para 

transmitir 

informació

n ou con 

intencións 

comunicat

ivas 

propias 

da súa 

idade e 

do seu 

nivel 

escolar. 

 Diálogos e 

discursos 

sinxelos. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CL 

 CA 

 TIC 

 IEHM 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 

 SLEB4.2. 

Completa 

un 

cuestionar

io sinxelo 

con 

informació

n persoal 

moi 

básica e 

relativa 

aos seus 

datos 

persoais, 

aos seus 

intereses 

ou ás 

súas 

afeccións. 

 Diálogos e 

discursos 

sinxelos. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 CL 

 CA 

 TIC 

 IEHM 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 



 

40 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

textos modelo. 

Estruturación do 

contido do 

texto. 

Organización do 

texto en 

parágrafos curtos 

abordando en 

cada un unha 

idea principal, 

conformando 

entre todos o seu 

significado ou a 

idea global. 

Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose 

aos modelos e 

ás fórmulas de 

cada tipo de 

texto.  

Reaxuste da 

tarefa 

(emprender 

Producir 

textos curtos 

a partir de 

modelos 

sinxelos e 

básicos, 

cunha 

finalidade 

determinada 

propia da 

súa idade e 

do seu nivel 

escolar, e 

cun formato 

preestableci

do, en 

soporte tanto 

impreso 

como dixital, 

amosando 

interese pola 

presentación 

limpa e 

ordenada do 

texto. 

 SLEB4.3. 

Escribe 

avisos, 

notas, 

instrución

s, tarxetas 

postais, 

felicitació

ns, 

bandas 

deseñada

s, tiras 

cómicas e 

mensaxes 

en 

soporte 

dixital moi 

sinxelas e 

breves, 

relativos a 

actividade

s 

presentes 

e a 

necesidad

es 

inmediata

s. 

 Dominio da 

gramática 

máis 

básica. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 CL 

 CA 

 TIC 

 IEHM 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

(limitar o que 

realmente lle 

gustaría 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e 

os recursos 

lingüísticos 

dispoñibles.  

Recurso aos 

coñecementos 

previos (utilizar 

frases feitas e 

locucións, do 

tipo "agora 

volvo", 

"paréceme 

ben", etc.).  

Revisión: 

Identificación de 

problemas, 

erros e 

repeticións.  

Atención ás 

convencións 

ortográficas e 

aos signos de 

puntuación. 

Presentación 

coidada do 

texto (marxes, 

limpeza, 

tamaño da 

letra, etc.). 

Reescritura 

definitiva. 

 SLEB4.4. 

Escribe 

correspon

dencia 

moi breve 

e sinxela, 

a partir 

dun 

modelo, 

substituín

do unha 

palabra 

ou 

expresión 

por outra 

para unha 

funcionali

dade ou 

tarefa 

determina

da 

(informar, 

preguntar, 

invitar, 

etc.) tanto 

de forma 

manuscrit

a como 

en 

formato 

dixital, 

cunha 

presentaci

ón limpa e 

ordenada. 

   CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

      

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

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 B5.1. Patróns 

sonoros, acentuais, 

rítmicos e de 

entoación básicos. 

Sons e fonemas 

vocálicos. 

Sons e fonemas 

consonánticos e 

as súas 

agrupacións.  

Procesos 

fonolóxicos máis 

básicos.  

Acento fónico dos 

elementos léxicos 

illados e na 

oración. 

 B5.2. Patróns 

gráficos e 

convencións 

ortográficas. 

Uso das normas 

básicas de 

ortografía da 

palabra. 

Utilización 

adecuada da 

ortografía da 

oración: coma, 

punto e coma, 

puntos 

suspensivos, 

parénteses e 

comiñas. 

 B5.3. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos:  

Recoñecemento e 

uso de 

convencións 

sociais básicas e 

 B5.1. 

Discriminar 

patróns 

sonoros, 

acentuais, 

rítmicos e 

de 

entoación 

de uso 

máis 

básico, 

recoñecen

do o seu 

significado 

evidente, e 

pronunciar 

e entoar 

con 

razoable 

comprensib

ilidade, 

aínda que 

teña que 

repetir 

varias 

veces para 

se facer 

entender. 

 B5.2. 

Recoñecer 

e utilizar as 

convención

s 

ortográfica

s, 

tipográficas 

e de 

puntuación, 

con 

corrección 

suficiente 

para o seu 

 SLEB5.1

. 

Identifica 

sons e 

grafías 

de 

fonemas 

básicos, 

produce 

con 

suficient

e 

intelixibili

dade 

léxico e 

estrutura

s moi 

básicas, 

e trazos 

fonéticos 

que 

distingue

n 

fonemas 

(nasaliza

ción, 

sonoriza

ción, 

etc.) e 

persever

a no uso 

de 

patróns 

moi 

básicos 

de ritmo, 

entoació

n e 

acentuac

ión de 

palabras 

e frases. 

 Consciencia 

das 

semellanza

s e 

diferencias 

entre os 

sons da 

lingua 

propia e o 

francés. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 EOE 

 CA 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

normas de 

cortesía propias 

da súa idade e de 

rexistros informal 

e estándar, e da 

linguaxe non 

verbal elemental 

na cultura 

estranxeira. 

Achegamento a 

algúns aspectos 

culturais visibles: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións máis 

significativas; 

condicións de 

vida elementais 

(vivenda); 

relacións 

interpersoais 

(familiares, de 

amizade ou 

escolares), 

comida, lecer, 

deportes, 

comportamentos 

proxémicos 

básicos, lugares 

máis habituais, 

etc.; e a 

costumes, valores 

e actitudes moi 

básicos e máis 

evidentes sobre 

aspectos propios 

nivel 

escolar. 

 B5.3. Utilizar 

para a 

comprensión 

e produción 

de textos 

orais e 

escritos os 

coñecement

os 

socioculturai

s e 

sociolingüísti

cos 

adquiridos 

relativos a 

relacións 

interpersoais

, 

comportame

nto e 

convencións 

sociais, 

respectando 

as normas 

de cortesía 

máis básicas 

nos 

contextos 

respectivos. 

 B5.4. 

Producir 

textos e 

inferir o 

significado 

probable de 

palabras ou 

frases que 

descoñece a 

 SLEB5.2. 

Utiliza 

adecuada

mente as 

convenció

ns orais e 

escritas 

básicas 

propias 

da lingua 

estranxeir

a no 

desenvolv

emento 

do 

proceso 

comunicat

ivo oral e 

escrito 

(saúdos, 

despedida

s, 

fórmulas 

moi 

básicas 

de 

tratament

o, etc.), e 

amosa 

respecto 

polas 

diferenzas 

que 

poidan 

existir en 

aspectos 

culturais 

como 

hábitos, 

horarios, 

etc. 

 Saúdos e 

presentació

ns. 

 Tratamento

s de 

respeto. 

 Frases 

interrogativ

as. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 ECC 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

da súa idade nos 

países onde se 

fala a lingua 

estranxeira. 

Identificación 

dalgunhas 

similitudes e 

diferenzas 

elementais e máis 

significativas nos 

costumes cotiáns 

entre os países 

onde se fala a 

lingua estranxeira 

e o noso. 

Actitude receptiva e 

respectuosa cara 

ás persoas, os 

países e as 

comunidades 

lingüísticas que 

falan outra lingua 

partir das 

experiencias 

e os 

coñecement

os 

transferidos 

desde as 

linguas que 

coñece. 

 B5.5. 

Participar en 

proxectos 

(elaboración 

de materiais 

multimedia, 

folletos, 

carteis, 

recensión de 

libros e 

películas, 

etc.) nos que 

se utilicen 

varias 

linguas, 

tanto 

 SLEB5.3. 

Nas 

actividade

s de aula, 

pode 

explicar o 

proceso 

de 

produción 

de textos 

e de 

hipóteses 

de 

significad

os 

tomando 

en 

considera

ción os 

coñeceme

ntos e as 

experienci

as 

noutras 

linguas. 

   CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

e teñen unha 

cultura diferente á 

propia. 

 B5.4. 

Plurilingüismo: 

Identificación de 

similitudes e 

diferenzas entre 

as linguas que 

coñece para 

mellorar a súa 

aprendizaxe e 

lograr unha 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

Participación en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

recensión de 

libros e películas, 

obras de teatro, 

etc.) nos que se 

utilizan varias 

linguas e 

relacionados cos 

elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais, e 

curriculares 

como outras 

presentes no 

centro 

docente, 

relacionados 

cos 

elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos 

ou culturais. 

 B5.6. 

Distinguir e 

levar a 

cabo as 

funcións 

demandad

as polo 

propósito 

comunicati

vo, 

mediante 

os 

expoñentes 

básicos de 

devanditas 

funcións e 

os patróns 

discursivos 

de uso 

máis 

habitual, e 

utilizar un 

repertorio 

léxico 

 SLEB5.4. 

Participa 

en 

proxectos 

(elaboraci

ón de 

materiais 

multimedi

a, folletos, 

carteis, 

recensión 

de libros e 

películas, 

obras de 

teatro, 

etc.) nos 

que se 

utilizan 

varias 

linguas e 

relacionad

os cos 

elementos 

transvers

ais, 

evitando 

estereotip

os 

lingüístico

s ou 

culturais, 

e valora 

as 

competen

cias que 

posúe 

como 

persoa 

plurilingüe

. 

 Dominio 

das reglas 

básicas da 

gramática e 

do 

vocabulario 

esencial. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 IEHM 

 PVX 

 PRP

C 

PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Elementos 

transversa

is 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

valorando as 

competencias 

que se posúen 

como persoa 

plurilingüe. 

 B5.5. Funcións 

comunicativas:  

Iniciación e 

mantemento de 

relacións persoais 

e sociais básicas 

propias da súa 

idade.  

Descrición de 

calidades físicas 

e abstractas moi 

básicas de 

persoas, 

obxectos, lugares 

e actividades.  

Narración de 

acontecementos 

e descrición de 

estados e 

situacións 

presentes, e 

expresión moi 

básica de 

sucesos futuros.  

Petición e 

ofrecemento de 

información e 

indicacións, e 

expresión moi 

sinxela de 

opinións e 

advertencias.  

Expresión do 

coñecemento, o 

descoñecemento 

e a certeza. 

suficiente 

para 

comunicar 

no seu 

nivel 

escolar, 

sempre 

que sexan 

traballados 

en clase 

previament

e.  

 SLEB5.5

. 

Compren

de e 

comunic

a o 

propósito 

solicitad

o na 

tarefa ou 

ligado a 

situación

s de 

necesida

de 

inmediat

a da aula 

(pedir ou 

dar 

informaci

ón sobre 

datos 

persoais, 

felicitar, 

invitar, 

etc.) 

utilizand

o 

adecuad

amente 

as 

estrutura

s 

sintáctic

o-

discursiv

as e o 

léxico 

necesari

os, moi 

básicos 

e 

traballad

os 

previame

nte. 

 Coñecemen

to básico da 

cultura 

estranxeira. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 EOE 

 CA 

 IEHM 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 

 

1Contidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

Francés 
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Francés 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (comme); finalidade (pour); comparación (leplus, le moins); 

consecuencia (alors); explicativas (parce que). 

 Relacións temporais (d’abord, ensuite, il y a). 

 Exclamación (quel + nom !, désolé !) ; interxección (si! Bravo !). 

 Negación (pas de, rien). 

 Interrogación (inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non). 

 Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé composé avec avoir et être sans accords); futuro (futur proche). 

Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 

 Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: souvent); incoativo (aller + Inf.). 

 Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (savoir); posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (il 

faut);obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 

 Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs); a posesión (adxectivos 

posesivos dun e de varios propietarios);a cualidade (formación regular e irregular dos adxectivos). 

 Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e 

medidas (un (tout petit) peu, trop, pas assez + Adj., une boîte, un paquet); o grao. 

 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, distance, mouvement, direction, provenance (venir + contraction 

de), destination (aller + contraction à). 

 Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir);divisións (en (année)); indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce 

moment); anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à partir de); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

Expresión do modo. 

 

 

 

3º ESO 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. 
Estratexias de 

comprensión: 
▪ Mobilización de 

información 

previa sobre o 

tipo de tarefa e 

o tema. 

▪ Identificación do 

tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a 

el. 

▪ Distinción de 

tipos de 

comprensión 

(sentido xeral, 

información 

esencial e 

puntos 

principais). 

▪ Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e 

contexto. 

▪ Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a 

partir da 

comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos 

(acenos, 

entoación, etc.) 

▪ Inferencia e 

▪ B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para 

a comprensión 

do sentido xeral, 
os puntos 
principais ou a 

información 

máis importante 

do texto. 
▪ B1.2. Identificar 
o sentido xeral, 
os puntos 
principais e a 

información 

máis importante 

en textos orais 
breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de 
viva voz ou por 

medios técnicos 

e articulados a 
velocidade 
lenta, nun 
rexistro formal, 
informal ou 
neutro, e que 
versen sobre 
asuntos 
habituais en 

situacións 

cotiás ou sobre 

aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
do propio 
campo de 
interese nos 

▪ SLEB1.1. Nas 
actividades de 
aula, persevera 
no seu proceso 

de compresión, 

axustándoo ás 

necesidades da 
tarefa (de 

comprensión 

global, lectiva 
ou detallada) e 

mellorándoo, de 

ser o caso: saca 

conclusións 

sobre a actitude 
do falante e 
sobre o contido 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da 
fala; deduce 

intencións a 

partir do volume 
da voz do 
falante; fai 

anticipacións 

do que segue 
(palabra, frase, 
resposta, etc.), 
e infire o que 
non se 
comprende e o 
que non se 

coñece 

mediante os 
propios 

coñecementos 

e as 
experiencias 
noutras linguas. 

▪  Comprender a 
idea xeral 
dunha 
mensaxe oral. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 

▪ EOE 
▪  CA 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a 

partir do 

coñecemento 

doutras linguas 

e de elementos 

non lingüísticos 

(imaxes, 

música, etc.). 

▪ Reformulación 

de hipóteses a 

partir da 

comprensión de 

novos 

elementos. 

▪ B1.2. 
Tolerancia da 

comprensión 

parcial ou vaga 

nunha situación 

comunicativa. 
▪ B1.3. 
Perseveranza 
no logro da 

comprensión 

oral, 
reescoitando o 
texto gravado 
ou solicitando 

repetición do 

dito. 

ámbitos 

persoal, público 

e educativo, 
sempre que as 

condicións 

acústicas non 

distorsionen a 
mensaxe e se 
poida volver 
escoitar o dito.  

▪ B1.3. 
Comprender 

instrucións moi 

básicas 

pronunciadas 
lenta e 
claramente, e 
seguir 

indicacións 

sinxelas e 
breves. 

▪ B1.4. 
Comprender 

transaccións 

moi básicas de 

bens e servizos 
elementais na 

vida cotiá, 

transmitidas de 
viva voz ou por 
medios 

técnicos, e moi 

ben articuladas 
e lentamente, 
sempre que as 

condicións 

acústicas sexan 

boas e se se 
poden escoitar 

máis dunha vez. 
▪ B1.5. 
Comprender o 
sentido xeral e a 

información 

específica 

predicible de 
conversas 

▪ SLEB1.2. Capta 

a información 

máis importante 

de indicacións, 

anuncios, 
mensaxes e 
comunicados 
breves e 
articulados de 
maneira lenta e 
clara, sempre 
que as 

condicións 

acústicas sexan 

boas e o son 
non estea 
distorsionado.  

▪  Comprender a 
idea xeral 
dunha 
mensaxe oral. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 

▪ SLEB1.3. 
Entende os 
puntos 
principais do 
que se lle di en 

transaccións e 

xestións cotiás 

e estruturadas 
(por exemplo, 
en hoteis, 
tendas, 
albergues, 
restaurantes, 
espazos de 
lecer ou centros 
docentes) nas 
que se utilicen 
frases feitas e 
estruturas 
sinxelas e 
previamente 
traballadas 
sobre datos 
persoais, 
horarios, 
prezos, 

números e 

preguntas 
sinxelas, e que 
se desenvolvan 
con lentitude e 
boa 

articulación. 

▪  Comprender a 
idea xeral 
dunha 
mensaxe oral. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  CA 
▪  ECC 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 



 

50 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

básicas sobre 

temas cotiáns 

que se 
desenvolvan na 

súa presenza, 

nas que se 
describan, de 
xeito moi breve 
e sinxelo, 
persoas, 
lugares e 
obxectos, e se 
narren 
acontecementos 
elementais, 
sempre que 
poida solicitar 
que se repita o 
dito. 

▪ B1.6. Seguir un 
texto breve 
articulado con 
claridade e 
pausadamente, 
no que se 
utilicen 

expresións 

sinxelas e 
habituais 
previamente 
traballadas e 
referidas a 
temas moi 

coñecidos dos 

ámbitos persoal 

e educativo 
(datos persoais, 
gustos e 

hábitos, 

materias que 
cursa, etc.), 
adecuado ao 
seu nivel 
escolar, 
actuando, de 
ser o caso, 
como 

▪ SLEB1.4. 
Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, 

descricións, 

narracións e 

opinións 

formulados en 
termos sinxelos 
sobre asuntos 

prácticos da 

vida diaria e 
sobre aspectos 
xerais de temas 
do seu interese, 
cando se lle fala 
con claridade, 
amodo e 
directamente, e 
se a persoa 
interlocutora 

está disposta a 

repetir ou 
reformular o 
dito. 

▪  Comprender a 
idea xeral 
dunha 
mensaxe oral. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 

▪ EOE 
▪  CA 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 

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

▪  Comprender a 
idea xeral 
dunha 
mensaxe oral. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSIE

E 
▪ CCE

C 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  ECC 
▪  PRPC 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

mediación 

lingüística. 
▪ B1.7. 
Comprender a 

información 

esencial de 
pasaxes curtas 
gravadas, que 

conteñan 

conversas, 

narracións e/ou 

descricións 

predicibles, e de 

presentacións 

moi sinxelas 
emitidas con 
estruturas e 

léxico moi 

básico, e o 

apoio de imaxes 
moi 
redundantes, 
que traten sobre 
asuntos da vida 

cotiá e de 

necesidade 
inmediata, 
previamente 
traballados, e 
que estean 
pronunciadas 
con lentitude e 

claridade, aínda 

que sexa 
necesario 

escoitalas máis 

dunha vez. 

▪ SLEB1.6. 
Identifica as 
ideas principais 
de programas 

de televisión e 

de 

presentacións 

moi sinxelas e 
ben 
estruturadas 
sobre asuntos 

cotiáns 

predicibles ou 
do seu interese, 
previamente 
traballados, 
articulados con 
lentitude e 
claridade (por 
exemplo, 
noticias ou 
reportaxes 
breves), cando 
as imaxes 

constitúen 

grande parte da 
mensaxe. 

▪  Comprender a 
idea xeral 
dunha 
mensaxe oral. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 

Bloque 2. Produción de textos orais 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B2.1. 
Estratexias de 

produción: 
▪ Planificación: 

▪ Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

▪ Adecuación do 

texto ao 

destinatario, ao 

contexto e á 

canle, 

escollendo os 

expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a 

intención 

comunicativa. 

▪ Execución: 

▪ Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a 

súa idea ou 

ideas principais, 

e a súa 

estrutura 

básica.  

▪ Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e 

secuencias de 

interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

▪ Expresión da 

mensaxe con 

claridade e 

coherencia 

▪ B2.1. 
Pronunciar de 
maneira 

intelixible, aínda 

que se cometan 
erros de 
pronuncia polos 
que as persoas 
interlocutoras 

teñan que 

solicitar 

repeticións para 

entender a 
mensaxe. 

▪ B2.2. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para 
producir textos 
orais 

monolóxicos ou 

dialóxicos 

breves e de 
estrutura moi 
simple e clara, 
utilizando, entre 
outros, 
procedementos 
como a 

adaptación da 

mensaxe aos 
recursos dos 

que se dispón, 

ou a 

reformulación 

ou explicación 

de elementos. 
▪ B2.3. 
Intercambiar de 
xeito intelixible 

información 

sobre 

transaccións e 

xestións cotiás 

moi elementais, 
usando un 
repertorio 

básico de 

▪ SLEB2.1. Fai 

presentacións 

breves e 
ensaiadas, 
seguindo un 

guión escrito, 

sobre aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
relacionados 
con aspectos 

básicos dos 

seus estudos, e 
responde a 
preguntas 
breves e 
sinxelas de 

oíntes sobre o 

contido destas 
se se articulan 
clara e 
lentamente.  

▪ Expresar 

sensacións e 

emocións; 

contar as 

aficcións, as 

destrezas e os 

hábitos.  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CSIE

E 
▪ CD 

▪ EOE 
▪  CA 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 

▪ SLEB2.2. 

Desenvólvese 

coa eficacia 
suficiente en 

xestións e 

transaccións 

cotiás, como 

son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o 
lecer (horarios, 
datas, prezos, 
actividades, 
etc.), seguindo 
normas de 

cortesía básicas 

(saúdo e 

tratamento), 

facéndose 

comprender 

aínda que a 

persoa 
interlocutora 
necesite que se 
lle repita ou 
repetir o dito. 

▪  Identificar, 
caracterizar e 
describir a 
persoas coas 

súas 

cualidades e 
os seus 
defectos; 
expresar 
plans, facer 
proxectos: idea 
de futuro de 

intención, 

prediccións, 

probabilidades, 
posibilidades. 
Dar e 
obedecer 

instruccións; 

negociar e 
compartir 

obligacións 

(obligación ou 

ausencia de 

obligación). Il 

faut, il ne faut 
pas. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 
▪ CSIE

E 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  ECC 
▪  IEHM 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

básica, 

estruturándoa 

adecuadamente 

e axustándose, 

de ser o caso, 

aos modelos e 

ás fórmulas de 

cada tipo de 

texto 

memorizados e 

traballados en 

clase 

previamente. 

▪ Reaxuste da 

tarefa 

(emprender 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

(limitar o que 

realmente lle 

gustaría 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e os 

recursos 

lingüísticos 

dispoñibles.  

▪ Compensación 

das carencias 

lingüísticas 

mediante 

procedementos 

palabras e 
frases simples 
memorizadas, e 

facéndose 

comprender 

aínda que a 

persoa 
interlocutora 
necesite que se 
repita ou repetir 
o dito.  

▪ B2.4. 
Interactuar de 
xeito simple en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando 

fórmulas ou 

xestos simples 
para tomar ou 
manter a 
quenda de 

palabra, aínda 

que poidan 
darse 
desaxustes na 

adaptación ao 

interlocutor. 
▪ B2.5. Dar 

información 

sobre datos 

básicos 

persoais, 
expectativas ou 

▪ SLEB2.3. 
Participa en 
conversas 
informais 
breves, cara a 
cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, nas 

que establece 
contacto social, 
se intercambia 

información e 

se expresan 

opinións de 

xeito sinxelo e 
breve, se fan 

invitacións e 

ofrecementos, 
se piden e se 
ofrecen cousas, 
se piden e se 

dan indicacións 

ou instrucións, 

ou se discuten 
os pasos que 
hai que seguir 
para realizar 
unha actividade 
conxunta, 
expresando o 
acordo ou o 
desacordo de 
xeito moi 

básico. 

▪  Identificar, 
caracterizar e 
describir a 
persoas coas 

súas 

cualidades e 
os seus 
defectos; 
expresar 
plans, facer 
proxectos: idea 
de futuro de 

intención, 

prediccións, 

probabilidades, 
posibilidades. 
Dar e 
obedecer 

instruccións; 

negociar e 
compartir 

obligacións 

(obligación ou 

ausencia de 

obligación). Il 

faut, il ne faut 
pas. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 
▪ CSIE

E 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  ECC 
▪  IEHM 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 



 

54 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

lingüísticos, e 

paralingüísticos. 

▪ Lingüísticos: 

▪ Modificación de 

palabras de 

significado 

parecido.  

▪ Definición ou 

reformulación 

dun termo ou 

expresión.  

▪ Uso da lingua 

materna ou 

"estranxeirizaci

ón" de palabras 

da lingua meta.  

▪ Petición de 

axuda. 

▪ Paralingüísticos

: 

▪ Sinalación de 

obxectos, uso 

de deícticos ou 

realizar accións 

que aclaran o 

significado.  

▪ Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente 

(acenos, 

expresións 

faciais, 

posturas, e 

contacto visual 

ou corporal).  

▪ Uso de 

elementos 

cuasiléxicos 

(hum, puah, 

etc.) de valor 

comunicativo. 

▪ B2.2. Actitude 
de respecto 
cara a si 
mesmo/a e cara 

ás demais 

persoas para 
comprender e 
facerse 
comprender. 

▪ B2.3. Rutinas 
ou modelos 
elementais de 

interacción 

segundo o tipo 

de situación de 

comunicación: 

gustos, 
utilizando un 
repertorio moi 

básico de 

expresións 

memorizadas 
sinxelas e 
habituais sobre 
estes datos, 
sempre que 
poida pedir 

confirmación da 

comprensión á 

persoa 
interlocutora ou 
que se lle repita 
o dito. 

▪ SLEB2.4. 

Desenvólvese 

de maneira 
simple nunha 
conversa formal 
ou entrevista 
(por exemplo, 
para realizar un 

curso de verán), 

achegando a 

información 

necesaria, 
expresando de 
maneira sinxela 

as súas 

opinións sobre 

temas habituais, 
e reaccionando 
de forma simple 
ante 
comentarios 
formulados de 
maneira lenta e 
clara, sempre 
que poida pedir 
que se lle 
repitan os 
puntos clave se 
o necesita. 

▪ Dar consellos, 
facer 

suxestións, 

hipóteses e 

recomendació

ns; 
intercambiar 

opinións; 

expresar a 

obligación; 

comparar as 
ventaxas e os 
inconvenientes 
de algo; 
presentar 

feitos insólitos; 

situarse en 

relación co 

momento 

dunha acción, 

dun feito que 
rematou ou 
que non 

rematou aínda, 

sobre feitos 
recentes e 
experiencias; 
negociar e 
compartir 

obligacións. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  ECC 
▪  IEHM 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B3.1. 
Estratexias de 

comprensión: 
▪ Mobilización de 

información 

previa sobre o 

tipo de tarefa e 

o tema, a partir 

da información 

superficial: 

imaxes, 

organización na 

páxina, títulos 

de cabeceira, 

etc. 

▪ Identificación do 

tipo de lectura 

demandado 

pola tarefa (en 

superficie ou 

oceánica, 

selectiva, 

intensiva ou 

extensiva). 

▪ Distinción de 

tipos de 

comprensión 

necesarios para 

a realización da 

tarefa (sentido 

xeral, 

información 

esencial e 

puntos 

principais). 

▪ Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e 

contexto. 

▪ Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a 

partir da 

comprensión de 

▪ B3.1. Utilizar 
estratexias de 
lectura 

(recursos ás 

imaxes, a títulos 

e outras 

informacións 

visuais, aos 

coñecementos 

previos sobre o 
tema ou a 

situación de 

comunicación, 

e aos 
transferidos 
desde as 
linguas que 

coñece), 

identificando a 

información 

máis importante 

e deducindo o 
significado de 
palabras e 

expresións non 

coñecidas polo 

contexto e 
mediante os 

coñecementos 

e as 
experiencias 
noutras linguas. 

▪ B3.2. Seguir 

instrucións e 

consignas 

básicas e 

comprender 
avisos, obrigas 

e prohibicións 

moi básicas e 

predicibles, 
traballadas 
previamente, 
referidas a 

▪ SLEB3.1. Capta 
o sentido xeral 

e algúns 

detalles 
importantes de 
textos 

xornalísticos 

moi breves en 
calquera 
soporte e sobre 
temas xerais ou 
do seu interese 
e moi 

coñecidos, se 

os números, os 

nomes, as 

ilustracións e 

os títulos 

constitúen gran 

parte da 
mensaxe. 

▪  Ser capaz de 
entender unha 
noticia breve 
dun xornal. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL 
▪  CA 
▪  TIC 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB3.2. 
Identifica, con 
axuda da 
imaxe, 

instrucións 

xerais breves e 
sinxelas de 
funcionamento 
e manexo de 
aparellos de 

uso cotián (por 

exemplo, unha 

máquina 

expendedora), 

así como 

instrucións 

sinxelas para a 

realización de 

actividades e 
normas de 
seguridade 

básicas (por 

exemplo, nun 
centro docente). 

▪  Ser capaz de 
entender 

instruccións 

básicas de 

funcionamento 
dun aparello. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL 
▪  CA 
▪  TIC 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paratextuais, e 

do 

coñecemento e 

as experiencias 

noutras linguas. 

▪ Reformulación 

de hipóteses a 

partir da 

comprensión de 

novos 

elementos. 

necesidades 
inmediatas, de 
estrutura moi 
sinxela e con 
apoio visual. 

▪ B3.3. 
Comprender 

información 

relevante e 
previsible en 
textos 
informativos ou 
narrativos 
breves, moi 
sinxelos e ben 
estruturados, 
relativos a 
esxperiencias e 
a 

coñecementos 

propios da súa 

idade. 
▪ B3.4. Identificar 
a idea xeral, os 

puntos máis 

relevantes e a 

información 

importante en 
textos, tanto en 
formato impreso 
como en 
soporte dixital, 
breves e ben 
estruturados, 
escritos nun 
rexistro neutro 
ou informal, que 
traten de 
asuntos 

▪ SLEB3.3. 
Comprende 
correspondenci
a persoal 
sinxela en 
calquera 
formato na que 
se fala de si 
mesmo/a; se 
describen 
persoas, 
obxectos, 
lugares e 
actividades; se 
narran 
acontecemento
s pasados, e se 
expresan de 
maneira sinxela 
sentimentos e 
desexos, plans 

e opinións 

sobre temas 
xerais, 

coñecidos ou 

do seu interese. 

▪  Comprender 
unha 

presentación 

escrita. 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM 
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

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

verán). 

▪  Entender 
unha circular. ▪ CCL 

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM 
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

habituais en 

situacións 

cotiás, de 

aspectos 
concretos de 
temas de 
interese persoal 
ou educativo, e 

que conteñan 

estruturas 
sinxelas e un 

léxico de uso 

frecuente.  

▪ SLEB3.5. 
Entende 

información 

específica 

esencial en 

páxinas web e 

outros materiais 
de referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados 
sobre temas 
relativos a 
asuntos do seu 
interese (por 
exemplo, sobre 
unha cidade), 
sempre que 
poida reler as 

seccións 

difíciles. 

▪  Ser capaz de 
consultar a 
Wikipedia. ▪ CCL 

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM 
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 



 

58 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B4.1. 
Estratexias de 

produción: 
▪ Planificación: 

▪ Mobilización e 

coordinación 

das propias 

competencias 

xerais e 

comunicativas, 

co fin de 

realizar 

eficazmente a 

tarefa (repasar 

o que se sabe 

sobre o tema, o 

que se pode ou 

se quere dicir, 

etc.). 

▪ Localización e 

uso adecuado 

de recursos 

lingüísticos ou 

temáticos (uso 

dun dicionario 

ou dunha 

gramática, 

obtención de 

axuda, etc.). 

▪ Uso de 

elementos 

coñecidos 

obtidos de 

modelos moi 

sinxelos de 

textos escritos, 

para elaborar 

os propios 

textos. 

▪ Execución: 

▪ Elaboración dun 

borrador 

seguindo textos 

modelo. 

▪ B4.1. Aplicar 
estratexias 

básicas para 

producir textos 

(elección da 

persoa 
destinataria, 
finalidade do 
escrito, 

planificación, 

redacción do 

borrador, 

revisión do 

texto e versión 

final), a partir de 
modelos moi 
estruturados e 
con axuda 
previa na aula. 

▪ B4.2. Completar 
documentos moi 

básicos nos que 

se solicite 

información 

persoal. 
▪ B4.3. Escribir 
mensaxes moi 
sinxelas e moi 
breves con 

información, 

instrucións e 

indicacións moi 

básicas 

relacionadas 
con actividades 

cotiás e de 

necesidade 
inmediata. 

▪ B4.4. Producir 
textos curtos a 
partir de 
modelos 
sinxelos e 

básicos, 

actuando, de 

▪ SLEB4.1. 
Escribe 
correspondenci
a persoal breve 
na que se 
establece e 

mantén o 

contacto social 
(por exemplo, 
con amigos/as 

noutros países), 

na que se 
intercambia 

información, se 

describen en 
termos sinxelos 
sucesos 
importantes e 
experiencias 
persoais, e se 
fan e se 
aceptan 
ofrecementos e 

suxestións (por 

exemplo, 

cancelación, 

confirmación ou 

modificación 

dunha 

invitación ou 

duns plans). 

▪  Ser capaz de 
escribir unha 
carta. ▪ CCL 

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL  
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB4.2. 
Completa un 
cuestionario 
sinxelo con 

información 

persoal básica 

e relativa aos 
seus intereses 

ou ás súas 

afeccións (por 

exemplo, para 
asociarse a un 
club 
internacional de 
xente nova).  

▪  Ser capaz de 
cubrir un 
formulario. ▪ CCL 

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL 
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ Estruturación 

do contido do 

texto. 

▪ Organización 

do texto en 

parágrafos 

curtos 

abordando en 

cada un unha 

idea principal, 

conformando 

entre todos o 

seu significado 

ou a idea 

global. 

▪ Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose 

aos modelos e 

ás fórmulas de 

ser o caso, 
como 

mediación 

lingüística 

(adecuada ao 
seu nivel 
escolar) e cun 
formato 
preestablecido, 
en soporte tanto 
impreso como 
dixital, 
amosando 
interese pola 

presentación 

limpa e 
ordenada do 
texto. 

▪ SLEB4.3. 
Escribe notas e 
mensaxes 
(mensaxes 

instantáneas, 

chats, etc.), 
onde fai 
comentarios 
moi breves ou 

dá instrucións e 

indicacións 

relacionadas 
con actividades 

e situacións da 

vida cotiá e do 

seu interese, 
respectando as 

convencións e 

as normas de 

cortesía máis 

importantes. 

▪  Ser quen de 
mandar un 
correo 

electrónico. 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL  
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

cada tipo de 

texto.  

▪ Reaxuste da 

tarefa 

(emprender 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

(limitar o que 

realmente lle 

gustaría 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e os 

recursos 

lingüísticos 

dispoñibles.  

▪ Recurso aos 

coñecementos 

previos (utilizar 

frases feitas e 

locucións, do 

tipo "éme igual", 

"sóame", etc.).  

▪ Revisión: 

▪ Identificación de 

problemas, 

erros e 

repeticións.  

▪ Atención ás 

convencións 

ortográficas e 

aos signos de 

puntuación. 

▪ Presentación 

coidada do 

texto (marxes, 

limpeza, 

tamaño da letra, 

etc.). 

▪ Reescritura 

definitiva. 

▪ SLEB4.4. 
Escribe 
correspondenci
a formal moi 

básica e breve, 

dirixida a 

institucións 

públicas ou 

privadas, ou a 
entidades 
comerciais, 
fundamentalme
nte para 
solicitar 

información, 

respectando as 

convencións 

formais e as 
normas de 

cortesía básicas 

deste tipo de 
textos, e fai 
unha 

presentación do 

texto limpa e 
ordenada. 

▪  Saber escribir 
unha carta. ▪ CCL 

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL  
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

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

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 
▪ o 

▪ B5.1. Patróns 

sonoros, 
acentuais, 

rítmicos e de 

entoación 

básicos: 
▪ Sons e fonemas 

vocálicos. 

▪ Sons e fonemas 

consonánticos e 

as súas 

agrupacións. 

▪ Procesos 

fonolóxicos 

máis básicos. 

▪ Acento fónico 

dos elementos 

léxicos illados e 

na oración. 

▪ B5.2. Patróns 

gráficos e 

convencións 

ortográficas: 
▪ Uso das 

normas básicas 

de ortografía da 

palabra. 

▪ Utilización 

adecuada da 

ortografía da 

oración: coma, 

punto e coma, 

puntos 

suspensivos, 

parénteses e 

comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos 
socioculturais e 

sociolingüístico

▪ B5.1. 
Discriminar 

patróns 

sonoros, 
acentuais, 

rítmicos e de 

entoación de 

uso máis 

básico, 

recoñecendo o 

seu significados 
evidente, e 
pronunciar e 
entoar con 
razoable 
comprensibilida

de, aínda que 

teña que repetir 

varias veces 
para se facer 
entender. 

▪ B5.2. 

Recoñecer e 

utilizar as 

convencións 

ortográficas, 

tipográficas e 

de puntuación, 

con corrección 

suficiente para o 
seu nivel 
escolar. 

▪ B5.3. Utilizar 
para a 

comprensión e 

a produción de 

textos orais e 
escritos os 

coñecementos 

socioculturais e 

▪ SLEB5.1. 
Produce con 
suficiente 
intelixibilidade 

léxico e 

estruturas moi 

básicas, e 

trazos fonéticos 

que distinguen 
fonemas 

(nasalización, 

sonorización, 

etc.) e 
persevera no 

uso de patróns 

moi básicos de 

ritmo, entoación 

e acentuación 

de palabras e 
frases. 

▪  Ser capaz de 
ler e 
pronunciar de 
maneira 
comprensible  
palabras 

descoñecidas 

previamente. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 

▪ CL 
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente 

as convencións 

orais e escritas 

básicas propias 

da lingua 
estranxeira no 
desenvolvement
o do proceso 
comunicativo 
oral e escrito 

(saúdos, 

despedidas, 

fórmulas moi 

básicas de 

tratamento, 
etc.), e amosa 
respecto polas 
diferenzas 
culturais que 
poidan existir. 

▪  Saúdos e 

presentacións. 
▪  Tratamento de 
respeto. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 

▪ CL 
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

s: 
▪ Recoñecement

o e uso de 

convencións 

sociais básicas 

e normas de 

cortesía propias 

da súa idade e 

de rexistros 

informal e 

estándar, e da 

linguaxe non 

verbal 

elemental na 

cultura 

estranxeira. 

▪ Achegamento a 

algúns aspectos 

culturais 

visibles: 

hábitos, 

horarios, 

actividades ou 

celebracións 

máis 

significativas; 

condicións de 

vida elementais 

(vivenda); 

relacións 

interpersoais 

(familiares, de 

amizade ou 

escolares), 

comida, lecer, 

deportes, 

comportamento

s proxémicos 

básicos, lugares 

máis habituais, 

etc.; e a 

sociolingüístico

s adquiridos 
relativos a 

relacións 

interpersoais, 
comportamento 

e convencións 

sociais, 
respectando as 
normas de 

cortesía máis 

básicas nos 

contextos 
respectivos. 

▪ B5.4. Producir 
textos e inferir o 
significado 
probable de 
palabras ou 
frases a partir 
das 
experiencias e 
os 

coñecementos 

transferidos 
desde as 
linguas que 

coñece. 
▪ B5.5. Participar 
en proxectos 

(elaboración de 

materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 

recensión de 

libros e 

películas, etc.) 

nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares 
como outras 

▪ SLEB5.3. Nas 
actividades de 
aula, pode 
explicar o 
proceso de 

produción de 

textos e de 

hipóteses de 

significados 
tomando en 

consideración 

os 

coñecementos 

e as 
experiencias 
noutras linguas. 

▪  Ser capaz de 
expresarse de 
xeito 
organizado. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 

▪ CL 
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB5.4. 
Participa en 
proxectos 

(elaboración de 

materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 

recensión de 

libros e 

películas, obras 

de teatro, etc.) 
nos que se 
utilizan varias 
linguas e 
relacionados 
cos elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais, e 
valora as 
competencias 

que posúe 

como persoa 

plurilingüe. 

▪  Coñecemento 

somero da 
cultura 
francesa. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 
▪ CD 
▪ CSIE

E 

▪ CL 
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo de 
consecución 

dos estándares 
de aprendizaxe 

Competencias 

clave 
Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

costumes, 

valores e 

actitudes moi 

básicos e máis 

evidentes sobre 

aspectos 

propios da súa 

idade nos 

países onde se 

fala a lingua 

estranxeira. 

▪ Identificación 

dalgunhas 

similitudes e 

diferenzas 

elementais e 

máis 

significativas 

nos costumes 

cotiáns entre os 

países onde se 

fala a lingua 

estranxeira e o 

noso. 

▪ Actitude 

receptiva e 

respectuosa 

cara ás 

persoas, os 

países e as 

comunidades 

lingüísticas que 

falan outra 

lingua e teñen 

unha cultura 

diferente á 

propia. 

▪ B5.4. 

Plurilingüismo: 
▪ Identificación de 

similitudes e 

diferenzas entre 

as linguas que 

coñece para 

mellorar a súa 

aprendizaxe e 

lograr unha 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

▪ Participación en 

proxectos nos 

que se utilizan 

varias linguas e 

relacionados 

cos elementos 

transversais, 

evitando 

presentes no 
centro docente, 
relacionados 
cos elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 
▪ B5.6. Distinguir 
e levar a cabo 

as funcións 

demandadas 

polo propósito 

comunicativo, 
mediante os 

expoñentes 

básicos das 

devanditas 

funcións e os 

patróns 

discursivos de 

uso máis 

habitual, e 
utilizar un 

repertorio léxico 

suficiente para 
comunicar no 
seu nivel 
escolar, sempre 
que sexan 
traballados na 
clase 
previamente 

▪ SLEB5.5. 
Comprende e 
comunica o 

propósito 

solicitado na 
tarefa ou ligado 

a situacións de 

necesidade 
inmediata da 
aula (pedir ou 
dar 

información, 

agradecer, 
desculparse, 
solicitar algo, 
invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente 
as estruturas 

sintáctico-

discursivas e o 

léxico 

necesarios, 
propios do seu 
nivel escolar e 
traballados 
previamente. 

▪  Coñecemento 

básico do 

léxico e da 

gramática 

correspondent
e a este nivel. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCE

C 

▪ CL 
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Francés 

 
▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); causa (comme); finalidade (afin de + Inf.); 

comparación (plus/moins que); consecuencia (donc); explicativas (parce que). 
▪ Relacións temporais (de… à, dans, il y a, en). 
▪ Exclamación (Oh là là! On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! Bien sûr !) 
▪ Negación (negación nos tempos compostos). 
▪ Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). 
▪ Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: participes passés avec les accords); futuro (futur proche). Introdución 

do condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais). 
▪ Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, d’habitude); incoativo;terminativo (venir de + Inf.). 
▪ Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (être capable de); posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade 

(avoir besoin de + infinitif, il faut);obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (avoir envie 

de) ; cortesía. 
▪ Expresión da existencia (presentativos); a entidade (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposicións 

adxectivais (qui/que)); a cualidade (posición dos adxectivos, facile/ difficile à…); a posesión (adxectivos posesivos). 
▪ Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios de 

cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, kilomètres…); o grao. 
▪ Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 
▪ Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir) ; divisións (au … siècle, en (année)); indicacións de 

tempo (après-demain, avant-hier, tout de suite); duración (maintenant); anterioridade (l y a…que); posterioridade (plus tard); secuenciación 

(finalement); simultaneidade (au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 
▪ Expresión do modo. 

 

4º de ESO 

Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

Ao longo de todo o curso 

a 

c 

d 

i 

B1.1. Estratexias de 

comprensión: 

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

Identificación do tipo 
textual, adaptando 
a comprensión a 
el. 

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

Formulación de 
hipóteses sobre o 
contido e o 
contexto. 

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

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

Reformulación de 
hipóteses a partir 
da comprensión 
de novos 

B1.1. Coñecer e 
saber aplicar 
as estratexias 
máis 

adecuadas 
para a 
comprensión 
do sentido 

xeral, a 
información 
esencial, os 
puntos e as 

ideas 
principais, ou 
os detalles 
relevantes do 

texto.  

B1.2. Identificar a 
información 

esencial, os 
puntos 
principais e os 
detalles máis 

relevantes en 
textos orais 
breves e ben 
estruturados, 

transmitidos 
de viva voz ou 
por medios 
técnicos e 

articulados a 
velocidade 
lenta ou 
media, nun 

rexistro formal, 
informal ou 
neutro, e que 
versen sobre 

asuntos 
cotiáns en 
situacións 
habituais ou 

sobre temas 
xerais ou do 
propio campo 
de interese 

nos ámbitos 
persoal, 
público e 
educativo, 

sempre que as 
condicións 
acústicas non 

SLEB1.1. Nas 
actividades de 
aula, persevera 
no seu proceso 

de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da 

tarefa (de 
comprensión 
global, selectiva 
ou detallada) e 

mellorándoo, de 
ser o caso: 
facendo 
anticipacións do 

que segue 
(palabra, frase, 
resposta, etc.) e 
inferindo o que 

non se 
comprende e o 
que non se 
coñece 

mediante os 
propios 
coñecementos 
e as 

experiencias 

doutras linguas. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

EOE 

CA 

Conversas 
en clase 

100% 

SLEB1.2. Capta 
os puntos 
principais e os 
detalles 

salientables de 
indicacións, 
anuncios, 
mensaxes e 

comunicados 
breves, 
articulados de 
xeito lento e 

claro (por 
exemplo, por 
megafonía, ou 
nun contestador 

automático), 
sempre que as 
condicións 
acústicas sexan 
boas e o son 

non estea 

distorsionado.  

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

EOE 

CA 

TIC 

Conversas 
en clase 

100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

elementos. 

B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 

comunicativa. 

B1.3. Perseveranza no 
logro da comprensión 
oral, reescoitando o 

texto gravado ou 
solicitando repetición do 

dito.  

distorsionen a 
mensaxe e se 

poida volver 

escoitar o dito.  

B1.3. 

Comprender o 
esencial en 
situacións que 
impliquen a 

solicitude de 
información 
xeral (datos 
persoais 

básicos, 
lugares, 
horarios, 
datas, prezos, 

cantidades e 
actividades 
cotiás, etc.), 
sempre que se 

fale con 
lentitude e con 

claridade.  

B1.4. 
Comprender o 
esencial en 

conversas 
sinxelas, 
básicas e 
breves sobre 

descricións, 
narracións, 
puntos de 
vista e 

opinións 
relativos a 
temas 
frecuentes e 

de necesidade 
inmediata 
relativas ao 
ámbito 
persoal, 

sempre que se 
fale con 
lentitude, 
articulando de 

forma clara e 
comprensible, 
e se a persoa 
interlocutora 

está disposta 
a repetir ou 
reformular o 

dito. 

B1.5. 
Comprender o 

SLEB1.3. 
Comprende, 
nunha conversa 
formal ou 
nunha 

entrevista na 
que participa 
(por exemplo, 
nun centro 

docente), 
preguntas 
sobre asuntos 
persoais ou 

educativos 

(datos 
persoais, 
intereses, 
preferencias e 
gustos 
persoais e 
educativos, 
coñecemento 
ou 
descoñeceme
nto, etc.), así 

como 

comentarios 
sinxelos e 
predicibles 
relacionados 

con estes, 
sempre que 
poida pedir que 
se lle repita, 

aclare ou 
elabore algo do 

que se lle dixo. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

EOE 

CA 

Conversas 
en clase 

100% 

SLEB1.4. Entende 
información 
relevante do 

que se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás 
e estruturadas 

(por exemplo, 
en hoteis, 
tendas, 
albergues, 

restaurantes, 
espazos de 
lecer ou centros 
docentes), 

sempre que 
se fale amodo 
e con 
claridade. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

EOE 

CA 

Conversas 
en clase 

100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

sentido xeral e 
información 

moi relevante 
e sinxela de 
presentacións 
sinxelas e ben 

estruturadas 
sobre temas 
familiares e 
predicibles, 

previamente 
traballados, e 
de programas 
de televisión 

tales como 
boletíns 
meteorolóxico
s ou 

informativos, 
sempre que as 
imaxes porten 
gran parte da 

mensaxe. 

SLEB1.5. 
Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, 

descricións, 
narracións, 
puntos de vista 
e opinións 

formulados de 
xeito simple 
sobre asuntos 
prácticos da 

vida diaria e 
sobre temas do 
seu interese, 
cando se lle 

fala con 
claridade, 
amodo e 
directamente, e 

se a persoa 
interlocutora 
está disposta a 
repetir ou 

reformular o 

dito.  

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

EOE 

CA 

Conversas 
en clase 

100% 

SLEB1.6. 
Identifica a 
información 
esencial de 

programas de 
televisión e 

presentacións 
sinxelas e 
ben 
estruturadas 

sobre asuntos 

cotiáns ou do 
seu interese 

familiares e 
predicibles 

articulados con 
lentitude e 

claridade (por 
exemplo, 
noticias, 
documentais ou 

entrevistas), 
cando as 
imaxes portan 
gran parte da 

mensaxe. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

EOE 

CA 

TIC 

Conversas 
en clase 

100% 

Bloque 2. Produción de textos orais 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

a 

c 

d 

i 

B2.1. Estratexias de 

produción:  

Planificación: 

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

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

Execución: 

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

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

Expresar a 
mensaxe con 
claridade e 
coherencia 
básica, 
estruturándoa 
adecuadamente 
e axustándose, 
de ser o caso, 
aos modelos e 
ás fórmulas de 
cada tipo de 

B2.1. Pronunciar 
de xeito 
intelixible, 
aínda que se 
cometan erros 

de pronuncia 
polos que as 
persoas 
interlocutoras 

teñan que 
solicitar 
repeticións 
para entender 

a mensaxe.  

B2.2. Coñecer e 

saber aplicar 
as estratexias 
máis 
adecuadas 

para producir 
textos orais 
monolóxicos 
ou dialóxicos 

breves e de 
estrutura 
simple e clara, 
utilizando, 

entre outros, 
procedemento
s como a 
adaptación da 

mensaxe a 
patróns da 
primeira lingua 
ou outras, ou 

o uso de 
elementos 
léxicos 
aproximados, 

se non se 
dispón doutros 

máis precisos. 

B2.3. 
Intercambiar 
de xeito 
intelixible 

información 
sobre 
transaccións e 
xestións cotiás 

moi habituais, 
usando un 
repertorio 
básico de 

palabras e 
frases simples 
memorizadas, 
e facéndose 

comprender 
aínda que a 

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

esquema lineal 
e estruturado, 
sobre aspectos 
concretos de 

temas do seu 
interese ou 
relacionados 
cos seus 

estudos, e 
responde a 
preguntas 
previsibles 

breves e 
sinxelas de 
oíntes sobre o 

contido destas. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

EOE 

CA 

Conversas 
en clase 

100% 

SLEB2.2. Participa 
en conversas 

informais 
breves e 
sinxelas, cara a 
cara ou por 

teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas 
que establece 

contacto social 
básico, 
intercambia 
información e 

expresa de 
xeito sinxelo 
opinións e 
puntos de vista, 

fai invitacións e 
ofrecementos, 
pide e ofrece 
cousas, pide e 

dá indicacións 
ou instrucións, 
ou discute os 
pasos que hai 

que seguir para 
realizar unha 
actividade 
conxunta, 

facéndose 
comprender 
aínda que a 
persoa 
interlocutora 
necesite que 
se repita ou 
repetir o dito.  

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

EOE 

CA 

TIC 

Conversas 
en clase 

100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

texto 
memorizados e 
traballados en 
clase 
previamente.  

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

Compensar as 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedementos 

persoa 
interlocutora 

necesite que 
se lle repita ou 

repetir o dito.  

B2.4. Producir 
textos breves 
e 
comprensibles

, tanto en 
conversa cara 
a cara como 
por teléfono 

ou por outros 
medios 
técnicos, nun 
rexistro neutro 

ou informal, 
cunha 
linguaxe 

sinxela. 

B2.5. Dar, 
solicitar e 

intercambiar 
información 
sobre temas 
de importancia 

SLEB2.3. 
Desenvólvese 
coa debida 
corrección en 
xestións e 

transaccións 
cotiás, como 
son as viaxes, o 
aloxamento, o 

transporte, as 
compras e o 
lecer (horarios, 
datas, prezos, 

actividades, 
etc.), seguindo 
normas de 
cortesía 

básicas (saúdo 
e tratamento), 
facéndose 
comprender 

aínda que a 
persoa 
interlocutora 
necesite que se 

repita ou repetir 

o dito. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

EOE 

CA 

Conversas 
en clase 

100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

lingüísticos e 
paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificar 
palabras 
de 
significado 
parecido.  

Definir ou 
parafrasea
r un termo 
ou 
expresión.  

Usar a lingua 
materna 
ou 
"estranxeiri
zar" 
palabras 
da lingua 
meta.  

Pedir axuda. 

Paralingüísticos: 

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

Usar linguaxe 
corporal 
culturalme
nte 
pertinente 
(xestos, 
expresións 
faciais, 
posturas, 
contacto 
visual ou 
corporal).  

Usar 
elementos 
cuasiléxico
s (hum, 
puah…) de 
valor 
comunicati
vo. 

B2.2. Actitude de respecto 
cara a si mesmo/a e 

cara ás demais persoas 
para comprender e 

facerse comprender. 

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

na vida cotiá e 
asuntos 

coñecidos ou 
de interese 
persoal, 
educativo ou 

ocupacional, e 
xustificar 
brevemente os 
motivos de 

determinadas 
accións e 
plans, aínda 
que ás veces 

haxa 
interrupcións 
ou vacilacións, 
resulten 

evidentes as 
pausas e a 
reformulación 
para organizar 

o discurso e 
seleccionar 
expresións e 
estruturas, e a 

persoa 
interlocutora 
teña que 
solicitar ás 

veces que se 
lle repita o 

dito. 

SLEB2.4. 
Desenvólvese 
de xeito simple 
pero suficiente 
nunha conversa 

formal, nunha 
reunión ou 
nunha 
entrevista (por 

exemplo, para 
realizar un 
curso de 
verán), 

achegando 
información 
relevante, 
expresando de 

xeito sinxelo as 
súas ideas 
sobre temas 
habituais, 

dando a súa 
opinión sobre 
problemas 
prácticos cando 

se lle pregunta 
directamente, e 
reaccionando 
de forma simple 

ante 
comentarios, 
sempre que 
poida pedir que 

se lle repitan os 
puntos clave, 

se o necesita. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

a 

c 

d 

e 

i 

B3.1. Estratexias de 

comprensión: 

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

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

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

Formulación de 
hipóteses sobre 
contido e contexto. 

Inferencia e 
formulación de 
hipóteses sobre 
significados a 

B3.1. Utilizar 
estratexias de 

lectura 

(recurso ás 
imaxes, 
títulos e 
outras 
informacións 
visuais, e 
aos 
coñecement
os previos 
sobre o tema 
ou a 
situación de 
comunicació
n, e aos 
transferidos 
desde as 
linguas que 
coñece), 
identificando 
a 
información 
máis 
importante e 
deducindo o 
significado 
de palabras 
e expresións 
non 
coñecidas. 

B3.2. Seguir 
instrucións e 
consignas 
básicas 
sinxelas e 

SLEB3.1. Capta o 
sentido xeral e 

algúns detalles 
importantes de 
textos 
xornalísticos 

breves, en 
calquera 
soporte e sobre 
temas xerais ou 

do seu interese 

e moi 
coñecidos, se 

os números, os 
nomes, as 
ilustracións e os 

títulos 
constitúen 
grande parte da 

mensaxe.  

 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CL 

TIC 

Proba escrita 100% 

SLEB3.2. 
Identifica, con 
axuda da 

imaxe, 
instrucións 

xerais breves 
e sinxelas de 

funcionamento 

e manexo de 
aparellos de 
uso cotián, así 
como 

instrucións 
claras para a 
realización de 
actividades e 

normas de 
seguridade 

básicas. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CL Proba escrita 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

partir da 
comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paratextuais, e do 
coñecemento e 
experiencias 
noutras linguas. 

Reformulación de 
hipóteses a partir 
da comprensión 
de novos 
elementos. 

B3.2. Soletreo e 
asociación de grafía, 

pronuncia e significado 
a partir de modelos 
escritos e expresións 

orais coñecidas. 

predicibles, 
referidas a 
necesidades 
inmediatas, 
e con apoio 
visual. 

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

B3.4. Identificar a 
información 
esencial, os 
puntos máis 

relevantes e 
detalles 
importantes en 
textos, tanto 

en formato 
impreso como 
en soporte 
dixital, breves 

e ben 

SLEB3.3. 
Comprende 
correspondenci
a persoal 
sinxela, en 

calquera 
formato, na que 
se fala de si 
mesmo/a; se 

describen 
persoas, 
obxectos, 
lugares e 

actividades; se 
narran 
acontecemento
s presentes, 

pasados e 
futuros, e se 
expresan de 
xeito sinxelo 

sentimentos, 
desexos e 
opinións sobre 
temas xerais, 

coñecidos ou 

do seu interese.  

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CL 

TIC 

Proba escrita 100% 

SLEB3.4. Entende 
o esencial de 
correspondenci
a formal na que 

se informa 
sobre asuntos 
do seu interese 
no contexto 

persoal ou 
educativo (por 
exemplo, sobre 
unha bolsa para 

realizar un 
curso de 

idiomas).  

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CL Proba escrita 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

estruturados, 
escritos nun 

rexistro formal 
ou neutro, que 
traten de 
asuntos 

cotiáns, de 
temas de 
interese ou 
relevantes 

para os 
propios 
estudos e as 
ocupacións, e 

que conteñan 
estruturas 
sinxelas e un 
léxico de uso 

común. 

SLEB3.5. Entende 
información 
específica 
esencial en 
páxinas web e 

outros materiais 
de referencia 
ou consulta 
claramente 

estruturados 
sobre temas 
relativos a 
asuntos do seu 

interese, 
sempre que 
poida reler as 
seccións 

difíciles. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CL 

TIC 

Proba escrita 100% 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción:  

Planificación: 

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

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

Uso de elementos 

B4.1. Aplicar 
estratexias 

básicas para 
producir textos 

(elección da 
persoa 
destinataria, 
finalidade do 
escrito, 
planificación, 
redacción do 
borrador, 
revisión do 
texto e 
versión 
final), a partir 
de modelos 
ben 
estruturados 
e traballados 
previamente. 

B4.2. Completar 
documentos 
básicos nos 

que se solicite 
información 
persoal ou 
relativa aos 

seus estudos 
ou á súa 

SLEB4.1. Escribe 
correspondenci

a persoal breve 
na que se 
establece e 
mantén o 

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

se intercambia 
información; se 
describe en 
termos sinxelos 

sucesos 
importantes e 
experiencias 
persoais, de 

dan instrucións 
e se fan e 
aceptan 
ofrecementos e 

suxestións (por 
exemplo, 
cancelación, 
confirmación ou 

modificación 
dunha 
invitación ou 
duns plans) e 
se expresan 

opinións de 

xeito sinxelo. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

Proba escrita 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

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

Execución: 

Elaboración dun 
borrador 
seguindo textos 
modelo. 

Estruturación do 
contido do texto. 

Organización do 
texto en 
parágrafos curtos 

abordando en 
cada un unha idea 
principal, 
conformando 

entre todos o seu 
significado ou a 

idea global. 

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

Reaxuste da tarefa 

formación.  

B4.3. Escribir 
mensaxes 
sinxelas e 
breves con 

información, 
instrucións e 
indicacións 
moi básicas 

relacionadas 
con 
actividades 
cotiás ou do 

seu interese. 

B4.4. Producir 

textos curtos a 
partir de 
modelos 
sinxelos e 

básicos, 
actuando 
como 
mediación 

lingüística, de 
ser o caso 
(adecuado ao 
seu nivel 

escolar), e 
amosando 
interese pola 
presentación 

limpa e 
ordenada do 

texto. 

B4.5. Escribir, en 
papel ou en 

SLEB4.2. 
Completa un 
cuestionario 
sinxelo con 
información 

persoal e 
relativa á súa 
formación, aos 
seus intereses 

ou ás súas 
afeccións (por 
exemplo, para 
subscribirse a 

unha 
publicación 

dixital).  

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

Proba escrita 100% 

SLEB4.3. Escribe 
notas e 
mensaxes en 

diferentes 
soportes, nos 
que fai 
comentarios 

moi breves ou 
dá instrucións e 
indicacións 
relacionadas 

con actividades 
e situacións da 
vida cotiá e do 
seu interese, 

respectando as 
convencións e 
as normas de 
cortesía máis 

importantes. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

ECC 

Proba escrita 100% 



 

75 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

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

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

Revisión: 

Identificación de 
problemas, 
erros e 
repeticións.  

Atención ás 
convencións 
ortográficas e 
aos signos de 
puntuación. 

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

Reescritura 
definitiva. 

soporte 
electrónico, 

textos breves, 
sinxelos e de 
estrutura clara 
sobre temas 

cotiáns ou do 
propio 
interese, nun 
rexistro formal 

ou neutro, 
utilizando 
adecuadament
e os recursos 

básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas 

básicas e os 
signos de 
puntuación 
máis comúns, 

cun control 
razoable de 
expresións e 
estruturas 

sinxelas e un 
léxico de uso 

frecuente. 

SLEB4.4. Escribe 
correspondenci
a formal básica 
e breve, dirixida 
a institucións 

públicas ou 
privadas ou 
entidades 
comerciais, 

fundamentalme
nte para 
solicitar 
información, 

respectando as 
convencións 
formais e as 
normas de 

cortesía 
básicas deste 
tipo de textos, 

cunha 
presentación 
limpa e 
ordenada. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

E 

ECC 

Proba escrita 100% 

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

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

a 

c 

d 

i 

o 

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

entoación básicos: 

Sons e fonemas 
vocálicos. 

Sons e fonemas 
consonánticos e 
as súas 
agrupacións.  

Procesos fonolóxicos 
máis básicos.  

Acento fónico dos 
elementos léxicos 
illados e na 
oración. 

B5.2. Patróns gráficos e 
convencións 

ortográficas: 

Uso das normas 
básicas de 
ortografía da 
palabra. 

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

B5.3. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos: 

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

Achegamento a 
algúns aspectos 
culturais visibles: 
hábitos, horarios, 
actividades ou 
celebracións máis 
significativas; 

B5.1. Discriminar 
patróns 
sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 

entoación de 
uso máis 
común, 
recoñecendo 

os seus 
significados 
evidentes, e 
pronunciar e 

entoar de xeito 
claro e 
intelixible con 
razoable 

comprensibilid
ade, malia o 
acento 
estranxeiro 

moi evidente 
ou erros de 
pronuncia que 
non 

interrompan a 
comunicación, 
e que as 
persoas 

interlocutoras 
teñan que 
solicitar 
repeticións de 

cando en vez. 

B5.2. Recoñecer 

e utilizar as 
convencións 
ortográficas 
básicas, 

tipográficas e 
de puntuación, 
así como 
abreviaturas e 
símbolos de 

uso común, e 
os seus 
significados 
asociados, 

con corrección 
suficiente para 
o seu nivel 

escolar. 

B5.3. Utilizar para 
a comprensión 

e a produción 
de textos orais 
e escritos os 
coñecementos 

socioculturais 
e 
sociolingüístic

SLEB5.1. Produce 
léxico e 
estruturas 
básicas 
intelixibles no 

oral e na 
escrita, e trazos 
fonéticos que 
distinguen 

fonemas 
(nasalización, 
sonorización, 
etc.), e utiliza 

con eficacia 
comunicativa 
patróns básicos 
de ritmo, 

entoación e 
acentuación de 
palabras e 

frases. 

 CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

EOE 

CA 

Proba escrita 100% 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente 

as convencións 
orais e escritas 
básicas propias 
da lingua 

estranxeira no 
desenvolvemen
to do proceso 
comunicativo 

oral e escrito 
(saúdos, 
despedidas, 
fórmulas 

básicas de 
tratamento, 
etc.), e amosa 
respecto e 

interese polas 
diferenzas 
culturais que 

poidan existir. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CL 

EOE 

CA 

PRPC 

PI 

Proba escrita 100% 

SLEB5.3. Nas 
actividades de 

aula, pode 
explicar o 
proceso de 
produción de 

textos e de 
hipóteses de 
significados 
tomando en 

consideración 
os 
coñecementos 
e as 

experiencias 

noutras linguas. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

EOE 

CA 

Proba escrita 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

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

os adquiridos 
relativos á 

vida cotiá 
(hábitos de 
estudo e de 
traballo, 

actividades de 
lecer, 
incluídas 
manifestación

s artísticas 
como a 
música ou o 
cine), 

condicións de 
vida e 
contorno, 
relacións 

interpersoais 
(entre homes 
e mulleres, no 
traballo, no 

centro 
docente, nas 
institucións, 

SLEB5.4. Participa 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 

folletos, carteis, 
recensión de 
libros e 
películas, obras 

de teatro, etc.) 
nos que se 
utilizan varias 
linguas e 

relacionados 
cos elementos 
transversais, 
evitando 

estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e 
valora as 

competencias 
que posúe 
como persoa 

plurilingüe. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 

EOE 

CA 

TIC 

PRPC 

PI 

Proba escrita 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao 

mínimo de 

consecució

n dos 

estándares 

de 

aprendizax

e 

Competencia

s clave 
Elementos 

transversai

s 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios de 

cualificació

n 

lingua estranxeira. 

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

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

B5.4. Plurilingüismo: 

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

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

B5.5. Funcións 

comunicativas:  

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

Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas moi 

etc.), e 
convencións 

sociais 
(costumes e 
tradicións), 
respectando 

as normas de 
cortesía e 
máis básicas 
nos contextos 

respectivos. 

B5.4. Producir 
textos e inferir 

o significado 
probable de 
palabras ou 
frases que 

descoñece a 
partir das 
experiencias e 
os 

coñecementos 
transferidos 
desde as 
linguas que 

coñece.  

B5.5. Participar 

en proxectos 
(elaboración 
de materiais 
multimedia, 

folletos, 
carteis, 
recensión de 
libros e 

películas, etc.) 
nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 

curriculares 
como outras 
presentes no 
centro 
docente, 

relacionados 
cos elementos 
transversais, 
evitando 

estereotipos 
lingüísticos ou 

culturais. 

B5.6. Distinguir e 
levar a cabo 
as funcións 

demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
mediante os 

expoñentes 
básicos de 
devanditas 
funcións e os 

patróns 
discursivos de 
uso máis 
habitual, así 

como os seus 
significados 
asociados (por 
exemplo, 

SLEB5.5. 
Comprende e 
comunica o 
propósito 
solicitado na 

tarefa ou ligado 
a situacións de 
necesidade 
inmediata da 

aula (pedir ou 
dar información, 
agradecer, 
desculparse, 

solicitar algo, 
invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente 

as estruturas 
sintáctico-
discursivas e o 
léxico 

necesarios, 
propios do seu 
nivel escolar e 
traballados 

previamente.  

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 Proba escrita 100% 
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1Contidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

Francés 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non seulement…mais aussi); disxunción (ou bien); oposición/concesión (cependant); causa (car); finalidade (de 
façon à, de manière à + Inf.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que; (ex: Il n’est pas aussi intelligent que toi); 
consecuencia (alors, donc); explicativas (ainsi, car). 

Relacións temporais (puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.). 

Exclamación (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles, C’est parti!). 

Negación (ne…jamais, ne… rien, ne… personne, ne…plus). 

Interrogación (Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle, quels, quelles, pronomes interrogativos (ex. lequel, laquelle, etc.), Ah bon? Moi non, Moi non plus). 

Expresión do tempo: presente (verbos irregulares), pasado (passé composé, imparfait), futuro (futur proche, futur simple), condicional (fórmulas de cortesía 

e consello). 

Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (parfois, jamais), incoativo (futur proche), terminativo (passé récent). 

Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); posibilliade/probabilidade (il est probable que, probablement); necesidade; 

obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf., interdit de); permiso; intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais 
beaucoup faire qqch.) ; cortesía. 

Expresión da existencia (presentativos); a entidade (artigos, morfoloxía (prefixos (anti, hyper) e sufixos (-ette, -elle), pronomes persoais, pronomes demostrativos; 

pronomes persoais OD e OI, "en", "y", proposicións adxectivais (où, dont); a cualidade, a posesión (adxectivos posesivos). 

Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais; números ordinais; artigos partitivos). Adverbios de cantidade e medidas (beaucoup de, 
quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)); o grao.  

Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronome " y "). 

 Expresión do tempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); divisións (semestre, période, au moment où); indicacións de tempo (la 
semaine dernière, le mois dernier,); duración (encore / ne…plus); anterioridade (déjà, ça fait…que);posterioridade (ensuite, puis); secuenciación (puis, 
enfin); simultaneidade (pendant, alors que); frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, parfois, jamais). 

Expresión do modo: (Adv. de manière en –ment). 

 
 
 
 
1º BACHARELATO 
 
 

Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ f 

▪ B1.1. 
Estratexias de 

comprensión: 
▪ Mobilización de 

información 

previa sobre o 

tipo de tarefa e 

o tema. 

▪ Identificación 

do tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a 

el. 

▪ Distinción de 

tipos de 

comprensión 

(sentido xeral, 

información 

esencial e 

puntos 

principais). 

▪ Formulación de 

hipóteses sobre 

o contido e o 

contexto. 

▪ Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

▪ B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos 
e as ideas 
principais ou os 
detalles relevantes 
do texto.  

▪ B1.2. Identificar o 
sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos 
principais e os 

detalles máis 

relevantes en textos 
orais breves ou de 
lonxitude media, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 

técnicos, 

claramente 
estruturados e 
articulados a unha 
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 

▪ SLEB1.1. Nas 
actividades de 
aula, persevera 
no seu proceso 
de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 
tarefa (de 

comprensión 

global, selectiva 
ou detallada) e 

mellorándoo, de 

ser o caso, 
facendo 

anticipacións do 

que segue 
(palabra, frase, 
resposta, etc.) e 
inferindo o que 
non se 
comprende e o 
que non se 

coñece 

mediante os 
propios 

coñecementos 

e as 
experiencias 
doutras linguas. 

▪  

Comprensión 

básica dunha 

mensaxe oral 
de 
complexidade 
media. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

significados a 

partir da 

comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos 

(acenos, 

entoación, etc.). 

▪ Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a 

partir do 

coñecemento 

doutras linguas, 

e de elementos 

non lingüísticos 

(imaxes, 

música, etc.). 

▪ Reformulación 

de hipóteses a 

partir da 

comprensión de 

neutro, e que traten 
de aspectos 
concretos de temas 
xerais, sobre 

asuntos cotiáns en 

situacións 

correntes ou menos 
habituais, ou sobre 
os propios intereses 

nos ámbitos 

persoal, público, 

educativo e 
ocupacional, 
sempre que as 

condicións 

acústicas non 

distorsionen a 
mensaxe e se poida 
volver escoitar o 
dito. 

▪ B1.3. Comprender o 
esencial e a 

información 

relevante en 

▪ SLEB1.2. Capta 
os puntos 
principais e os 
detalles 
salientables de 
mensaxes, 
gravadas ou de 
viva voz, que 

conteñan 

instrucións, 

indicacións ou 

outra 

información 

claramente 
estruturada, 
sempre que 
poida volver 
escoitar o dito 
ou pedir 

confirmación.  

▪  Entender 
unha 

grabación 

curta e 
sinxela. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

novos 

elementos. 

▪ B1.2. 
Tolerancia da 

comprensión 

parcial ou vaga 

nunha situación 

comunicativa, e 
conciencia da 
importancia de 
chegar a 
comprender 
textos orais sen 
precisar 
entender todos 
e cada un dos 
seus 
elementos. 

▪ B1.3. 
Constancia no 
logro da 

comprensión 

oral, 
reescoitando o 
texto gravado 
ou solicitando 

repetición do 

dito. 

situacións que 

impliquen a 
solicitude de 

información xeral 

(datos persoais, 
lugares, horarios, 
datas, prezos, 
formas de 
pagamento, 
actividades, etc.), 
sempre que lle 
poidan repetir o 
dito.  

▪ B1.4. Comprender o 
esencial en 
conversas sinxelas, 

básicas e breves 

sobre 

argumentacións 

básicas, puntos de 

vista e opinións 

relativos a temas 
frecuentes do 

ámbito persoal ou 

público, estados de 

saúde, sensacións 

e sentimentos 

básicos, claramente 

estruturados e 
articulados a unha 
velocidade lenta ou 
media, e se a 
persoa interlocutora 

▪ SLEB1.3. 
Comprende, 
nunha conversa 
formal ou 
entrevista na 
que participa, 

información 

relevante de 

carácter 

habitual e 
predicible sobre 
asuntos 

prácticos no 

ámbito 

educativo (datos 
persoais, 
intereses, 
preferencias, e 
gustos e 
proxectos 
persoais e 
educativos, 

coñecemento 

ou 

descoñecement

o, acordo e 
desacordo, 
etc.), sempre 
que poida pedir 
que se lle repita 
ou que se 
reformule, 
aclare ou 
elabore algo do 
que se lle dixo. 

▪  Entender 
unha 
mensaxe oral 
curta e 
sinxela. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

está disposta a 

repetir ou 
reformular o dito. 

▪ B1.5. Comprender 
o sentido xeral e a 

información moi 

relevante e sinxela 

de presentacións 

ben estruturadas 
sobre temas 
familiares e 
predicibles, e de 
programas de 

televisión tales 

como informativos, 
entrevistas ou 
anuncios, sempre 
que as imaxes 
sexan 
suficientemente 
redundantes para 
facilitar a 

comprensión. 

▪ SLEB1.4. 
Entende o que 
se di en 

transaccións e 

xestións cotiás 

e estruturadas 
(por exemplo, 
en bancos, 
tendas, hoteis, 
restaurantes, 
transportes ou 
centros 
docentes), e os 
puntos 
principais e a 

información 

relevante cando 
se lle fala 
directamente en 

situacións 

menos 
habituais, pero 
predicibles (por 
exemplo, a 
perda dun 
obxecto), 
sempre que 
poida volver 
escoitar o dito. 

▪  Entender 
unha 
mensaxe oral 
curta e 
sinxela. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ SLEB1.5. 
Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, 

opinións 

xustificadas e 
claramente 
articuladas a 
unha velocidade 
lenta ou media, 
sobre diversos 

asuntos cotiáns 

ou de interese 

persoal, así 

como a 

expresión de 

sentimentos 
sobre aspectos 
concretos de 
temas habituais 
ou de 
actualidade, e 
se a persoa 
interlocutora 

está disposta a 

repetir ou 
reformular o 
dito. 

▪  Entender 
unha 
mensaxe oral 
curta e 
sinxela. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ SLEB1.6. 
Identifica os 

aspectos máis 

importantes en 

presentacións 

sobre temas 

coñecidos ou do 

seu interese nos 

ámbitos persoal 

e educativo; e 
de programas 
informativos, 
documentais, 
entrevistas en 

televisión, 

anuncios 
publicitarios e 
programas de 
entretemento, 
cando o 

discurso está 

ben estruturado 
e articulado con 
claridade nunha 
variedade 

estándar da 

lingua, e con 
apoio da imaxe. 

▪  Entender 
unha 
mensaxe oral 
curta e 
sinxela. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 

Bloque 2. Produción de textos orais 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ f 

▪ B2.1. 
Estratexias de 

produción:  
▪ Planificación: 

▪ Identificar o 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

▪ Adecuar o texto 

ao destinatario, 

ao contexto e á 

canle, 

escollendo os 

expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a 

intención 

comunicativa. 

▪ Execución:  

▪ Concibir a 

▪ B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible, 

aínda que se 

cometan erros de 
pronuncia polos que 
as persoas 

interlocutoras teñan 

que solicitar 

repeticións para 

entender a 
mensaxe. 

▪ B2.2. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para 
producir textos orais 

monolóxicos ou 

dialóxicos breves 

ou de lonxitude 
media, e de 
estrutura simple e 
clara, recorrendo, 
entre outros, a 
procedementos 

▪ SLEB2.1.Fai 

presentacións 

ensaiadas 
previamente, 
breves e con 
apoio visual, 
sobre aspectos 
concretos de 
temas 
educativos 
sinxelos do seu 
interese, 
organizando a 

información 

básica nun 

esquema 
coherente e 

ampliándoa con 

algúns 

exemplos, e 
respondendo a 
preguntas 
sinxelas de 

oíntes sobre o 

tema tratado. 

▪  Poder facer 
unha 

presentación 

oral. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a 

súa idea ou 

ideas principais, 

e a súa 

estrutura 

básica.  

▪ Activar os 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e 

secuencias de 

interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

▪ Expresar a 

mensaxe con 

claridade e 

coherencia 

básica, 

estruturándoa 

adecuadamente 

e axustándose, 

de ser o caso, 

aos modelos e 

como a 

reformulación, en 

termos máis 

sinxelos ou de 
significado 
aproximado, do que 
se quere expresar 
cando non se 

dispón de 

estruturas ou léxico 

máis complexos en 

situacións 

comunicativas máis 

específicas. 
▪ B2.3. Intercambiar 
con pronuncia clara 
e intelixible, 

información en 

situacións de 

comunicacióalumna

do e menos 
habituais, pero 
predicibles, nas que 

teña que expresar 

o acordo, o 
desacordo, o 
interese, a 

▪ SLEB2.2. Toma 
parte en 
conversas 
formais ou 
entrevistas de 

carácter 

educativo ou 
ocupacional, 
sobre temas moi 
habituais nestes 
contextos, 
intercambiando 

información 

relevante sobre 
feitos concretos, 
pedindo 

instrucións ou 

solucións a 

problemas 

prácticos, 

suscitando de 
xeito sinxelo e 
con claridade os 
seus puntos de 
vista, e 
xustificando 
brevemente as 

súas accións, 

opinións e 

plans. 

▪  Participar 
nunha 
entrevista 
breve. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

ás fórmulas de 

cada tipo de 

texto 

memorizados e 

traballados na 

clase 

previamente.  

▪ Reaxustar a 

tarefa 

(emprender 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

(limitar o que 

realmente lle 

gustaría 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e os 

recursos 

lingüísticos 

dispoñibles.  

▪ Compensar as 

carencias 

lingüísticas 

mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos

. 

▪ Lingüísticos: 

▪ Modificar 

posibilidade e a 
imposibilidade, 
usando un 
repertorio de 

expresións 

frecuentes no 

ámbito público 

(doenzas, 
pequenas 

reclamacións, etc.), 

así como na 

expresión básica 

dos sentimentos e 
os intereses 
persoais, tales 

como satisfacción, 

desgusto, 

admiración e 

sorpresa. 
▪ B2.4. Producir 

textos de extensión 

breve ou media, 
tanto cara a cara 

como por teléfono 

ou por outros 

medios técnicos, 

nun rexistro formal, 
neutro ou informal, 
cun discurso 
comprensible e 

adecuado á 

situación, e 

▪ SLEB2.3. 

Desenvólvese 

coa suficiente 
eficacia en 

situacións 

cotiás e menos 

habituais pero 
predicibles que 
poden xurdir 
durante unha 

viaxe ou estadía 

noutros países 

por motivos 
persoais ou 
educativos 
(transporte, 
aloxamento, 
comidas, 
compras, 
estudos, 

relacións coas 

autoridades, 

saúde ou lecer), 

e utiliza 
estratexias de 

comunicación 

lingüísticas (uso 

de exemplos e 
palabras de 
significado 

próximo) e 

xestos 
apropiados. 

▪  Poder 
manter unha 
conversa. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

palabras de 

significado 

parecido.  

▪ Definir ou 

parafrasear un 

termo ou unha 

expresión.  

▪ Usar a lingua 

materna ou 

"estranxeirizar" 

palabras da 

lingua meta.  

▪ Pedir axuda. 

▪ Paralingüísticos

: 

▪ Sinalar 

obxectos, usar 

deícticos ou 

realizar accións 

que aclaran o 

significado.  

▪ Usar linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente 

(acenos, 

expresións 

faciais, 

posturas e 

contacto visual 

ou corporal).  

▪ Usar elementos 

cuasiléxicos 

(hum, puah, 

etc.) de valor 

comunicativo. 

▪ B2.2. Actitude 
de respecto 
cara a si 
mesmo/a e cara 

ás demais 

persoas, para 
comprender e 
facerse 
comprender. 

▪ B2.3. Rutinas 
ou modelos 

comúns de 

interacción 

segundo o tipo 

de situación de 

comunicación. 

utilizando as 
estratexias 
necesarias para 
iniciar, manter e 
facer progresar a 

comunicación. 
▪ B2.5.Intercambiar 

información e 

opinións, dar 

instrucións, 

describir e narrar 
acontecementos 
sinxelos, xustificar 
brevemente os 

motivos de accións 

e planos, formular 

hipóteses, facer 

suxestións e 

argumentar de xeito 

sinxelo, aínda que 

se produzan pausas 
para planificar o 
que se vai dicir e, 

en ocasións, haxa 

que formular a 
mensaxe en termos 

máis sinxelos e 

repetir ou 
reelaborar o dito 

para axudar á 

comprensión da 

persoa 
interlocutora. 

▪ SLEB2.4. 
Participa en 
conversas 
informais, cara a 
cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns, 

nas que 
intercambia 

información e 

se expresan e 
xustifican 

opinións 

brevemente; 
narra e describe 
feitos sinxelos 
ocorridos no 
pasado ou 
expresa 
brevemente 
plans de futuro; 

fai suxestións; 

pide e dá 

indicacións ou 

instrucións; 

expresa e 
xustifica 
sentimentos de 
xeito sinxelo, e 
describe con 
certo detalle 
aspectos 
concretos de 
temas de 
actualidade moi 

coñecidos ou de 

interese persoal 
ou educativo. 

▪  Poder 
manter unha 
conversa. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪ Conversas 
en clase ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ f  

▪ B3.1. 
Estratexias de 

comprensión: 
▪ Mobilización de 

información 

previa sobre o 

tipo de tarefa e 

o tema, a partir 

da información 

superficial: 

imaxes, 

organización na 

páxina, títulos 

de cabeceira, 

etc. 

▪ Identificación 

do tipo de 

lectura 

demandado 

pola tarefa (en 

superficie ou 

oceánica, 

selectiva, 

intensiva ou 

extensiva). 

▪ Distinción de 

▪ B3.1. Utilizar 
estratexias de 

lectura (recurso ás 

imaxes, títulos e 

outras informacións 

visuais, e aos 

coñecementos 

previos sobre o 

tema ou a situación 

de comunicación, e 

aos transferidos 
desde as linguas 

que coñece), 

identificando a 

información máis 

importante e 
deducindo o 
significado de 
palabras e 

expresións non 

coñecidas. 
▪ B3.2. Seguir 

instrucións e 

consignas básicas, 

▪ SLEB3.1. 
Identifica a 

información 

máis importante 

en textos 

xornalísticos do 

xénero 

informativo, en 
calquera 
soporte, breves 
e ben 
estruturados e 
que traten 
temas xerais e 

coñecidos ou 

traballados 
previamente, e 
capta as ideas 
principais de 
artigos 
divulgativos 
sinxelos, cunha 
linguaxe moi 
clara e un uso 
moi limitado de 
tecnicismos, 
sobre temas do 
seu interese. 

▪  Ser capaz de 
ler un artigo 

periodístico e 

entender a 
maior parte. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ CL 
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

tipos de 

comprensión 

necesarios para 

a realización da 

tarefa (sentido 

xeral, 

información 

esencial e 

puntos 

principais). 

▪ Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e 

contexto. 

▪ Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a 

partir da 

comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paratextuais, e 

do 

coñecemento e 

experiencias 

noutras linguas. 

▪ Reformulación 

de hipóteses a 

partir da 

comprensión de 

novos 

elementos. 

▪ B3.2. 

Recoñecement

o da estrutura 
das cartas 
formais 
(remitente, 
cabeceira, lugar 
e data; asunto, 

saúdo á persoa 

destinataria, 
corpo da carta, 
despedida e 
sinatura). 

sinxelas e 
predicibles, de 

carácter público, 

institucional ou 
corporativo. 

▪ B3.3. Comprender 

información 

relevante e 
previsible en textos 
descritivos ou 
narrativos breves e 
ben estruturados 
nos que se informa 
de acontecementos, 
se describen 

accións, persoas, 

obxectos e lugares, 
e se manifestan 

opinións con 

expresións 

sinxelas, relativos a 
experiencias e a 

coñecementos 

propios da súa 

idade e do seu nivel 
escolar. 

▪ B3.4. Recoñecer a 

estrutura das cartas 
formais (remitente, 
cabeceira, lugar e 

data; asunto, saúdo 

á persoa 

destinataria, corpo 
da carta, despedida 
e sinatura), e 
comprender un 
repertorio elemental 

e básico de 

expresións fixas de 

confirmación ou 

denegación, obriga, 

coñecemento, 

necesidade e 
permiso utilizadas 

para a concesión 

▪ SLEB3.2.Entend
e o sentido xeral 
e os puntos 
principais de 
anuncios e 

comunicacións 

sinxelos de 

carácter 

público, 

institucional ou 
corporativo, que 

conteñan 

instrucións e 

indicacións de 

carácter 

previsible, 
claramente 
estruturados, 
relacionados 
con asuntos do 
seu interese 
persoal ou 
educativo (por 
exemplo, sobre 
cursos, 

prácticas ou 

becas). 

▪  Entender a 
maior parte 
dun anuncio. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ CL 
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 

▪ SLEB3.3. 
Identifica a 

información 

máis importante 

en instrucións 

sobre o uso de 
aparellos ou de 
programas 

informáticos de 

uso habitual, e 
sobre a 

realización de 

actividades e 
normas de 
seguridade ou 
de convivencia 

no ámbito 

público e 

educativo. 

▪  Comprender 
un manual de 

instruccións. 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ CL 
▪  EOE 
▪  CA 
▪  TIC 
▪  IEHM  
▪  PVX 
▪  PRPC 
▪  PI 

▪  Proba 
escrita ▪  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

dunha bolsa, a 

confirmación dun 

pedimento, a 
reserva dun hotel, 
etc.  

▪ B3.5. Identificar a 

información 

esencial, os puntos 

máis relevantes e 

detalles importantes 
en textos, en 
formato impreso ou 
en soporte dixital, 
ben estruturados e 
de curta ou media 

extensión, escritos 

nun rexistro formal, 
informal ou neutro, 
que traten asuntos 

cotiáns, temas de 

interese ou 
relevantes para os 
propios estudos ou 

as ocupacións e 

que conteñan 

estruturas 
frecuentes e un 

léxico xeral de uso 

común. 

▪ SLEB3.4. 
Identifica en 
lecturas 
adaptadas as 

liñas xerais do 

argumento, o 

carácter dos 

personaxes e as 

características 

do lugar e o 
tempo en que 
se desenvolven. 

▪  Poder facer 
o resumo dun 
texto. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ CL 
▪  EOE 

 Proba 
escrita  100% 

SLEB3.5. 
Comprende 
correspondencia 
persoal, breve e 
sinxela, en 
calquera 
soporte 

incluíndo foros 

en liña ou blogs, 

na que se 
describen e 
narran feitos e 
experiencias, 

impresións e 

sentimentos, e 
se intercambian 

información e 

opinións sobre 

aspectos 
concretos de 
temas xerais, 

coñecidos ou do 

seu interese. 

 Comprender 
un correo 

electrónico. 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM  
 PVX 
PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

SLEB3.6. 
Entende o 
esencial de 
correspondencia 
formal 
institucional ou 
comercial sobre 
asuntos que 
poden xurdir, 
por exemplo, 
mentres 
organiza ou 
realiza unha 
viaxe ao 
estranxeiro 

(concesión 

dunha bolsa, 

confirmación 

dun pedimento, 
reserva dun 
hotel, etc.). 

 Ser capaz de 
ler unha 

notificación 

de carácter 

formal/oficial. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM  
 PVX 
PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 



 

94 

 

Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

SLEB3.7. 
Entende 

información 

específica 

relevante en 

páxinas web e 

outros materiais 
de referencia ou 
consulta 
(glosarios, 
dicionarios, 
enciclopedias e 
revistas) 
claramente 
estruturados, 

que conteñan 

mapas, 

fotografías, 

imaxes, vídeos 

ou animacións 

que axuden á 

comprensión 

sobre temas 
relativos a 
materias 
educativas ou 
asuntos 
relacionados 

coa súa 

especialidade 
ou cos seus 
intereses. 

 Ser capaz de 
realizar unha 

búsqueda na 

Wikipedia. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM  
 PVX 
PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

a 
b 
c 
f 

B4. Estratexias 

de produción:  
Planificación:  

Mobilización e 

coordinación 

das propias 

competencias 

xerais e 

comunicativas 

co fin de 

realizar 

eficazmente a 

tarefa (repasar 

o que se sabe 

sobre o tema, o 

que se pode ou 

se quere dicir, 

etc.). 

Localización e 

uso adecuado 

de recursos 

lingüísticos ou 

temáticos (uso 

dun dicionario 

ou dunha 

gramática, 

obtención de 

axuda, etc.).  

Uso de 

elementos 

coñecidos 

obtidos de 

modelos moi 

sinxelos de 

textos escritos, 

para elaborar 

os propios 

textos. 

Execución:  

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e 
aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para 
elaborar textos 
escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou 

media (elección da 

persoa destinataria, 
finalidade do 
escrito, 

planificación, 

redacción do 

borrador, revisión 

do texto e versión 

final), incorporando 
esquemas e 

expresións de 

textos modelo con 

funcións 

comunicativas 
similares ao texto 
que se quere 
producir. 
B4.2. Completar 
documentos 

básicos nos que se 

solicite información 

persoal ou relativa 
aos seus estudos 

ou á súa 

formación.  
B4.3. Escribir 
mensaxes sinxelas 
e breves con 

información, 

instrucións e 

SLEB4.1. 
Escribe 
correspondencia 
persoal, en 
calquera 
formato, na que 
describe 
experiencias e 
sentimentos; 
narra, de forma 
lineal, 
actividades e 
experiencias 
presentes e 
pasadas; e 
intercambia 

información e 

opinións sobre 

temas concretos 

nas súas áreas 

de interese 
persoal ou 
educativo. 

 Escribir unha 
carta, mandar 
un correo 

electrónico. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM  
 PVX 
PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 

SLEB4.2. 
Completa un 
cuestionario con 

información 

persoal, 
educativa ou 
ocupacional 
(nivel de 
estudos, 
materias que 
cursa, 
preferencias, 
etc.) cunha 
finalidade 

específica, 

como inscribirse 
nun curso ou 
solicitar un 
campamento de 

verán. 

 Redactar un 

currículo. 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM  
 PVX 
PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

Elaboración dun 

borrador 

seguindo textos 

modelo. 

Estruturación do 

contido do 

texto. 

Organización do 

texto en 

parágrafos 

curtos 

abordando en 

cada un unha 

idea principal, 

conformando 

entre todos o 

seu significado 

ou a idea 

global. 

Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose 

aos modelos e 

ás fórmulas de 

cada tipo de 

texto.  

Reaxuste da 

tarefa 

(emprender 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

(facer 

concesións no 

que realmente 

lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e os 

recursos 

lingüísticos 

indicacións básicas 

e opinións sinxelas, 

relacionadas con 

actividades cotiás 

ou do seu interese. 
B4.4. Producir 
correspondencia 
formal para solicitar 

ou dar información 

relativa a bens e 
servizos, a partir de 
modelos sinxelos e 

básicos, actuando 

como mediación 

lingüística 

(adecuada ao seu 
nivel escolar), de 
ser o caso, cunha 

presentación do 

texto limpa e 
ordenada. 
B4.5. Escribir, en 
papel ou en soporte 
dixital, textos de 
estrutura clara, 
breves ou de 

extensión media, 

sobre asuntos 

cotiáns ou temas 

de interese persoal 
ou educativo, nun 
rexistro formal, 
neutro ou informal, 
utilizando os 
recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

SLEB4.3. 
Escribe notas, 
anuncios, 
mensaxes e 
comentarios 
breves, en 
calquera 
soporte, nos 
que solicita e 
transmite 

información e 

opinións 

sinxelas, 
respectando as 

convencións e 

as normas de 

cortesía.  

 Ser capaz de 

poñer un 

pequeno 
anuncio. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM 
 PRPC 
PI 

 Proba 
escrita  100% 

SLEB4.4. 
Escribe 
correspondencia 

formal básica e 

breve, dirixida a 

institucións 

públicas ou 

privadas ou 
entidades 
comerciais, na 

que pide ou dá 

información, ou 

solicita un 
servizo, 
respectando as 

convencións 

formais e 
normas de 

cortesía máis 

comúns neste 

tipo de textos, 
cunha 

presentación 

limpa e 
ordenada do 
texto. 

 Ser capaz de 
enviar ou 
solicitar un 
informe. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 IEHM  
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

dispoñibles.  

Recurso aos 

coñecementos 

previos (utilizar 

frases feitas e 

locucións, do 

tipo "agora 

volvo", "botar 

unha man", 

etc.).  

Revisión: 

Identificación de 

problemas, 

erros e 

repeticións.  

Atención ás 

convencións 

ortográficas e 

aos signos de 

puntuación. 

Presentación 

coidada do 

texto (marxes, 

limpeza, 

tamaño da 

letra, etc.). 

Reescritura 

definitiva. 

B4.2. 

Elaboración de 

cartas formais 
respectando a 

súa estrutura: 

remitente, 
cabeceira, lugar 
e data; asunto, 

saúdo á persoa 

destinataria, 
corpo da carta, 
despedida e 
sinatura.  
B4.3. 

Elaboración de 

informes 
expositivos 
elementais e 
breves, 
organizados 
nunha estrutura 

básica que 

inclúa unha 

introdución, o 

corpo do 
informe, a 

conclusión e a 

bibliografía. 

control razoable de 
estruturas e un 

léxico de uso 

frecuente de 

carácter xeral. 

SLEB4.5. 
Escribe, nun 
formato 
convencional, 
informes 
expositivos moi 
breves e 
sinxelos nos 

que dá 

información 

esencial sobre 
un tema 
educativo, 
facendo breves 

descricións e 

narrando 
acontecementos 
seguindo unha 
estrutura 

esquemática 

moi sinxela 

(título, corpo do 

texto e, de ser o 
caso, 

conclusión e 

bibliografía). 

 Ser capaz de 
escribir un 
pequeno 
ensaio. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM  
 PVX 
PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

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

Ao longo de todo o curso 

a 
b 
c 
f 
p 

B5.1. Patróns 

sonoros, 
acentuais, 

rítmicos e de 

entoación 

básicos: 
Sons e fonemas 

vocálicos. 

Sons e fonemas 

consonánticos 

e as súas 

agrupacións.  

Procesos 

fonolóxicos 

máis básicos.  

Acento fónico 

dos elementos 

léxicos illados e 

na oración. 

B5.2. Patróns 

gráficos e 

convencións 

ortográficas: 
Uso das normas 

básicas de 

ortografía da 

palabra. 

Utilización 

adecuada da 

ortografía da 

oración: coma, 

punto e coma, 

puntos 

suspensivos, 

parénteses e 

comiñas. 

B5.3. Aspectos 
socioculturais e 

sociolingüístico

s:  

B5.1. Expresarse 
coa suficiente 
fluidez para que 
poida seguirse sen 
moita dificultade o 

fío do discurso, 

aínda que poidan 

producirse pausas 
para planificar o 
que se vai dicir e, 

en ocasións, haxa 

que interromper e 
reiniciar a mensaxe 
para reformulala en 

termos máis 

sinxelos e máis 

claros para a 
persoa 
interlocutora. 
B5.2. Utilizar as 

convencións 

ortográficas, de 

puntuación e de 

formato de uso moi 
frecuente, en textos 
escritos en 
diferentes soportes, 

coa corrección 

suficiente para non 
dar lugar a serios 
malentendidos, 

aínda poidan 

cometerse erros 
que non 
interrompan a 

comunicación. 
B5.3. Utilizar para a 

comprensión e 

produción de textos 

orais e escritos os 

coñecementos 

socioculturais e 

SLEB5.1. 

Produce léxico 

e estruturas 

básicas 

intelixibles no 
oral e na escrita, 
e trazos 

fonéticos que 

distinguen 
fonemas 

(nasalización, 

sonorización, 

etc.), e utiliza 
con eficacia 
comunicativa 

patróns básicos 

de ritmo, 

entoación e 

acentuación de 

palabras e 
frases. 

 Ser capaz de 
comunicarse 
de xeito 
comprensible
. 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba 
escrita  100% 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente 

as convencións 

orais e escritas 

básicas propias 

da lingua 
estranxeira no 
desenvolvement
o do proceso 
comunicativo 
oral e escrito 

(saúdos, 

despedidas, 

fórmulas 

básicas de 

tratamento, 
etc.), e amosa 
respecto e 
interese polas 
diferenzas 
culturais que 
poidan existir. 

 Ser capaz de 
comunicarse 
de xeito 
comprensible
. 
 Amosar 

coñecemento

s básicos da 

cultura 
francesa. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM  
 PVX 
PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

Recoñecemento 

e uso de 

convencións 

sociais básicas 

e normas de 

cortesía propias 

da súa idade e 

de rexistros 

informal e 

estándar, e da 

linguaxe non 

verbal 

elemental na 

cultura 

estranxeira. 

Achegamento 

aos hábitos e 

ás actividades 

de estudo, 

traballo e lecer, 

condicións de 

vida e relacións 

interpersoais 

(no ámbito 

educativo, 

ocupacional e 

institucional); o 

contorno 

xeográfico 

básico (clima, 

rexións) e 

referentes 

artístico-

culturais (feitos 

históricos e 

personaxes 

salientables). 

Recoñecemento 

de valores, 

crenzas, 

actitudes e 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

á vida cotiá 

(hábitos e 

actividades de 
estudo, traballo e 

lecer), condicións 

de vida e contorno, 

relacións 

interpersoais (entre 
homes e mulleres, 

no ámbito 

educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, 

expresións faciais, 

uso da voz, 
contacto visual e 

proxémica), e 

convencións 

sociais (actitudes e 
valores), axustando 

a mensaxe á 

persoa destinataria 

e ao propósito 

comunicativo, e 
amosando a 
propiedade e a 

cortesía debidas. 
B5.4. Producir 
textos e inferir o 
significado probable 
de palabras ou 
frases que 

descoñece a partir 

das experiencias e 

os coñecementos 

transferidos desde 

SLEB5.3. Nas 
actividades de 
aula, pode 
explicar o 
proceso de 

produción de 

textos e de 

hipóteses de 

significados 
tomando en 

consideración 

os 

coñecementos 

e as 
experiencias 
noutras linguas. 

 Ser capaz de 
comunicarse 
de xeito 
comprensible
. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba 
escrita  100% 

SLEB5.4. 
Participa en 
proxectos 

(elaboración de 

materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 

recensión de 

libros e 

películas, obras 

de teatro, etc.) 
nos que se 
utilizan varias 
linguas e 
relacionados 
cos elementos 
transversais, 
evita 
estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais, e 
valora as 
competencias 

que posúe 

como persoa 

plurilingüe. 

 Ser capaz de 
comunicarse 
de xeito 
comprensible
. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM  
 PVX 
PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

tradicións 

fundamentais, e 

calquera outro 

aspecto cultural 

de interese, así 

como os 

aspectos 

culturais 

básicos que 

permitan 

comprender os 

países onde se 

fala a lingua 

estranxeira e 

actuar neles 

adecuadamente

. 

Identificación 

dalgunhas 

similitudes e 

diferenzas 

elementais e 

máis 

significativas 

nos costumes 

as linguas que 

coñece. 
B5.5. Participar en 
proxectos 

(elaboración de 

materiais 
multimedia, folletos, 

carteis, recensión 

de libros e 

películas, etc.) nos 

que se utilicen 
varias linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 
B5.6.Distinguir e 
levar a cabo as 

funcións 

demandadas polo 

SLEB5.5. 
Comprende e 
comunica o 

propósito 

solicitado na 
tarefa ou ligado 

a situacións de 

necesidade 
inmediata da 
aula (pedir ou 

dar información, 

agradecer, 
desculparse, 
solicitar algo, 
invitar, etc.), 
utilizando 
adecuadamente 
as estruturas 

sintáctico-

discursivas e o 

léxico 

necesarios, 
propios do seu 
nivel escolar 
suficientes para 
comunicar con 
eficacia. 

 Ser capaz de 
comunicarse 
de xeito 
comprensible
. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 IEHM  
 PVX 
PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita  100% 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de 

consecución 
dos 

estándares de 
aprendizaxe 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversai

s 

Instrumento
s de 

avaliación 

Criterios 
de 

cualifició
n 

cotiáns entre os 

países onde se 

fala a lingua 

estranxeira e o 

noso. 

Actitude 

receptiva e 

respectuosa 

cara ás 

persoas, os 

países e as 

comunidades 

lingüísticas que 

falan outra 

lingua e teñen 

unha cultura 

diferente á 

propia. 

B5.4. 

Plurilingüismo: 
Identificación de 

similitudes e 

diferenzas entre 

as linguas que 

coñece para 

mellorar a súa 

aprendizaxe e 

lograr unha 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

Participación en 

proxectos nos 

que se utilizan 

varias linguas e 

relacionados 

cos elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais, e 

valorando 

positivamente 

as 

competencias 

que posúe 

como persoa 

plurilingüe. 

B5.5. Funcións 

comunicativas:  
Iniciación e 

mantemento de 

relacións 

persoais e 

sociais básicas 

propósito 

comunicativo, 
mediante os 

expoñentes 

básicos das 

devanditas funcións 

e os patróns 

discursivos de uso 

máis habitual, así 

como os seus 
significados 
asociados (por 
exemplo, utilizar 
unha estrutura 
interrogativa para 
facer unha 

suxestión), e 

empregar para 
comunicarse 
mecanismos 
sinxelos bastante 
axustados ao 

contexto e á 

intención 

comunicativa 

(repetición léxica, 

elipse, deíxe 

persoal, espacial e 
temporal, 

xustaposición, e 

conectores e 
marcadores 
discursivos moi 
frecuentes), sempre 
que sexan 
traballados na clase 
previamente. 
B5.7. Recoñecer e 

utilizar un repertorio 

léxico de uso 

común relativo a 

asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
os estudos e as 

ocupacións, e un 

repertorio limitado 

de expresións de 

uso moi frecuente 
suficiente para 
comunicar no seu 
nivel escolar. 
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Francés 

 
Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par contre, malgré, pourtant, tout de 

même); causa (puisque); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); comparación (plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); 

consecuencia (de telle manière que, de façon à ce que); condición (si, même si + Indic.); estilo indirecto. 
Relacións temporais (depuis, de… jusqu’à, lorsque, avant/après + Inf., au moment où, (à) chaque fois que). 
Exclamación (Que, Hélas!) 
Negación (personne ne…, rien ne…, ne…aucun, ne… que, ne… pas encore). 
Interrogación (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel). 
Expresión do tempo: presente; pasado; futuro. 
Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois); habitual (de temps en temps, chaque, tous les); incoativo, terminativo. 
Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (réussir à); posibilliade/probabilidade (c’est (presque) certain); necesidade; 

obriga/prohibición (défense de, défendu de+ Inf.); permiso (permettre de faire qqch. à qq´un, donner la permission à qq’un de faire qqch); 

intención/desexo (penser/espérer + Inf,); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux); 

condicional (conditionnel présent) ; cortesía. 
Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes 

persoais OD e OI, "en", "y"; proposicións adxectivais); a cualidade; a posesión. 
Expresión da cantidade (fraccións, decimais, porcentaxes; artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao. 
Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 
Expresión do tempo: puntual (dans nº jours); divisións(dans les années, quinzaine); indicacións de tempo (au début, à la fin, en début de 

semaine); duración (matinée, journée, soirée); anterioridade (jusqu’à ce que); posterioridade (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación 

(premièrement, deuxièmement); simultaneidade (lorsque, lors de + nom); frecuencia (tous/ toutes les…, généralement, quelquefois, rarement, 

presque jamais).  
Expresión do modo (de cette manière, de cette façon là). 

 
 
 
 

Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

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

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

Ao longo de todo o curso 

 a 

 b 

 c 

 f 

 B1.1. Uso de 

estratexias de 

comprensión das 

mensaxes orais:  

Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de 

tarefa e o tema. 

Identificación do tipo 

textual, 

adaptando a 

comprensión a el. 

Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido xeral, 

información 

esencial e puntos 

principais). 

Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e 

contexto. 

Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a 

partir da 

comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos 

(acenos, 

entoación, etc.). 

Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a 

partir do 

coñecemento 

doutras linguas, e 

de elementos non 

lingüísticos 

(imaxes, música, 

etc.). 

 B1.1. 

Coñecer e 

saber 

aplicar as 

estratexias 

máis 

adecuadas 

para a 

comprensió

n do 

sentido 

xeral, a 

información 

esencial, os 

puntos e as 

ideas 

principais, 

ou os 

detalles 

relevantes 

do texto. 

 B1.2. 

Identificar o 

sentido 

xeral, a 

información 

esencial, os 

puntos 

principais e 

os detalles 

máis 

relevantes 

en textos 

orais 

breves ou 

de lonxitude 

media, 

claramente 

estruturado

s, e 

transmitidos 

de viva voz 

ou por 

medios 

técnicos e 

articulados 

a unha 

velocidade 

media, nun 

rexistro 

formal, 

 SLEB1.1. Nas 

actividades de 

aula, persevera 

no seu proceso 

de comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión 

global, selectiva 

ou detallada) e 

mellorándoo, de 

ser o caso, 

facendo 

anticipacións do 

que segue 

(palabra, frase, 

resposta, etc.), e 

inferindo o que 

non se 

comprende e o 

que non se 

coñece 

mediante os 

propios 

coñecementos e 

as experiencias 

doutras linguas.  

 Compren

sión 

básica 

dunha 

mensaxe 

oral 

complexa

. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 Conver

sas en 

clase 

 100% 

 SLEB1.2. Capta 

os puntos 

principais e os 

detalles 

salientables de 

mensaxes 

gravadas ou de 

viva voz, 

claramente 

articuladas, que 

conteñan 

instrucións, 

indicacións ou 

outra 

información, 

mesmo de tipo 

técnico, 

sempre que 

poida volver 

escoitar o dito 

ou pedir 

confirmación. 

 Entender 

unha 

grabación 

longa e 

complexa

. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 CD 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 Conver

sas en 

clase 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

Reformulación de 

hipóteses a partir 

da comprensión 

de novos 

elementos. 

 B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial 

ou vaga nunha 

situación 

comunicativa, e 

conciencia da 

importancia de 

chegar a 

comprender textos 

orais sen precisar 

entender todos os 

seus elementos. 

 B1.3. Constancia no 

logro da 

comprensión oral, 

reescoitando o texto 

gravado ou 

solicitando 

repetición do dito. 

informal ou 

neutro, e 

que traten 

de aspectos 

concretos 

ou 

abstractos 

de temas 

xerais, 

sobre 

asuntos 

cotiáns en 

situacións 

correntes 

ou menos 

habituais, 

ou sobre os 

propios 

intereses 

nos ámbitos 

persoal, 

público, 

educativo e 

ocupacional 

ou laboral, 

sempre que 

as 

condicións 

acústicas 

non 

distorsionen 

a mensaxe 

e se poida 

 SLEB1.3. 

Comprende, 

nunha conversa 

formal ou 

entrevista na 

que participa, 

información 

relevante e 

detalles sobre 

asuntos 

prácticos 

relativos a 

actividades 

educativas ou 

ocupacionais de 

carácter habitual 

e predicible 

(datos 

persoais, 

formación, 

gustos, 

intereses e 

expectativas 

ou plans de 

futuro), sempre 

que poida pedir 

que se lle repita, 

ou que se 

reformule, 

aclare ou 

elabore algo do 

que se lle dixo. 

   CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

volver 

escoitar o 

dito. 

 B1.3. 

Comprende

r o esencial 

e a 

información 

relevante 

en 

situacións 

comúns, 

aínda que 

poidan 

necesitar 

unha 

xestión ou 

transacción 

menos 

habitual 

(explicación

s a unha 

reclamación

, 

 SLEB1.4. 

Entende o que 

se lle di en 

transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas 

(por exemplo, 

en bancos, 

tendas, hoteis, 

restaurantes, 

transportes e 

centros 

docentes), ou 

menos habituais 

pero referidas 

a necesidades 

inmediatas en 

situacións de 

comunicación 

comúns se 

pode pedir 

confirmación 

dalgúns 

detalles. 

 Entender 

unha 

mensaxe 

oral longa 

e 

complexa

. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Conver

sas en 

clase 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

cancelación 

dun servizo, 

etc.) que 

impliquen a 

solicitude 

de datos, 

realización 

de accións, 

formas de 

pagamento, 

etc.), 

sempre que 

lle poidan 

repetir o 

dito. 

 B1.4. 

Comprende

r o esencial 

en 

conversas 

sinxelas, 

sobre 

argumentac

ións 

básicas, 

puntos de 

vista e 

opinións 

relativos a 

temas 

frecuentes 

do ámbito 

persoal ou 

público, 

suposicións 

e hipóteses, 

sensacións 

e 

sentimentos 

básicos, 

claramente 

estruturado

s e 

articulados 

a unha 

velocidade 

lenta ou 

media, e se 

a persoa 

interlocutor

a está 

disposta a 

repetir ou 

reformular o 

dito. 

 B1.5. 

Comprende

r o sentido 

xeral e 

información 

esencial en 

presentació

 SLEB1.5. 

Comprend

e, nunha 

conversa 

informal e 

sinxela na 

que 

participa, 

explicación

s ou 

xustificació

ns básicas 

de puntos 

de vista e 

opinións, 

sobre 

diversos 

asuntos de 

interese 

persoal, 

cotiáns ou 

menos 

habituais, 

articulados 

de 

maneira 

clara, así 

como a 

formulació

n de 

hipóteses, 

a 

expresión 

de 

sentimento

s e a 

descrición 

de 

aspectos 

abstractos 

de temas 

como a 

 Entender 

unha 

mensaxe 

oral longa 

e 

complexa

. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Conver

sas en 

clase 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

 SLEB1.6. 

Identifica, con 

apoio visual, as 

ideas principais 

e información 

relevante en 

presentacións 

ou charlas ben 

estruturadas e 

de exposición 

clara sobre 

temas 

coñecidos ou do 

seu interese 

relacionados co 

ámbito 

educativo ou 

ocupacional, e 

os aspectos 

máis 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas, así 

como o esencial 

de anuncios 

publicitarios, 

series e 

películas ben 

estruturados e 

articulados con 

claridade, nunha 

variedade 

estándar da 

lingua e cando 

as imaxes 

faciliten a 

comprensión. 

 Entender 

unha 

mensaxe 

oral longa 

e 

complexa

. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 CD 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Conver

sas en 

clase 

 100% 

Bloque 2. Produción de textos orais 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

 a 

 b 

 c 

 f 

 B2.1. Estratexias de 

produción: 

Planificación: 

Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou 

da interacción. 

Adecuación do 

texto ao 

destinatario, ao 

contexto e á 

canle, 

escollendo os 

expoñentes 

lingüísticos 

necesarios 

para lograr a 

intención 

comunicativa. 

Execución: 

Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a 

súa idea ou 

ideas 

principais, e a 

súa estrutura 

básica.  

Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e 

secuencias de 

interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

Expresión da 

mensaxe con 

claridade e 

coherencia 

básica, 

 B2.1. 

Aplicar as 

estratexias 

máis 

adecuadas 

para 

producir 

textos orais 

breves ou 

de lonxitude 

media, 

aínda que 

poidan 

producirse 

pausas, 

vacilación

s 

ocasionais 

ou 

reformulac

ións do 

que se 

quere 

expresar 

en 

situacións 

menos 

habituais 

ou en 

intervenci

óns máis 

longas. 

 B2.2. 

Interactuar, 

en 

situacións 

reais ou 

simuladas, 

con eficacia 

suficiente 

para narrar 

e describir 

experiencia

s, 

acontecem

entos, 

sentimentos

, reaccións, 

desexos e 

aspiracións 

e plans ou 

 SLEB2.1. 

Participa 

activamente en 

intercambios 

comunicativos 

na aula, 

utilizando a 

maioría das 

veces a lingua 

estranxeira, 

producindo 

mensaxes 

adecuadas ás 

situacións de 

comunicación 

reais ou 

simuladas, e 

colaborando 

para entender e 

facerse 

entender. 

 Poder 

facer 

unha 

presentac

ión oral 

de certa 

complexi

dade. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Conver

sas en 

clase 

 100% 

 SLEB2.2. Fai 

presentacións 

breves, con 

certa fluidez, 

ben 

estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e 

con apoio visual, 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

educativos ou 

ocupacionais do 

seu interese, 

organizando a 

información 

básica de 

maneira 

coherente, 

explicando as 

ideas principais 

brevemente e 

con claridade, e 

respondendo a 

preguntas 

sinxelas de 

oíntes 

articuladas de 

maneira clara e 

a velocidade 

media. 

 Participar 

nunha 

entrevista 

longa. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 CD 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Conver

sas en 

clase 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

estruturándoa 

adecuadament

e e 

axustándose, 

de ser o caso, 

aos modelos e 

ás fórmulas de 

cada tipo de 

texto 

memorizados e 

traballados na 

clase 

previamente.  

Reaxuste da 

tarefa 

(emprender 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

(limitar o que 

realmente lle 

gustaría 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e 

os recursos 

lingüísticos 

dispoñibles.  

Compensación 

das carencias 

lingüísticas 

mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos

. 

Lingüísticos: 

Modificación 

de 

palabras 

de 

significado 

parecido.  

Definición ou 

reformulac

ión dun 

termo ou 

expresión.  

Uso da 

lingua 

materna 

ou 

"estranxeir

ización" 

de 

proxectos; 

e 

intercambia

r 

información 

pouco 

complexa, 

pedir e dar 

indicacións 

ou 

instrucións 

sinxelas 

con certo 

detalle, 

xustificar 

brevemente 

opinións e 

puntos de 

vista; 

formular 

hipóteses e 

facer 

suxestións, 

e 

expresarse 

sobre 

temas algo 

abstractos, 

como 

películas, 

música, 

libros, etc. 

 B2.3. 

Intercambia

r de xeito 

sinxelo pero 

eficaz, con 

pronuncia 

clara e 

intelixible, 

información 

en 

situacións 

de 

comunicaci

óalumnado 

e menos 

habituais, 

pero 

predicibles, 

nas que 

teña que 

expresar o 

acordo, o 

desacordo, 

o interese, 

a 

posibilidade 

e a 

imposibilida

de, usando 

un 

 SLEB2.3. 

Participa 

adecuada

mente en 

conversas 

informais 

cara a 

cara ou 

por 

teléfono, 

ou por 

outros 

medios 

técnicos, 

sobre 

asuntos 

cotiáns ou 

menos 

habituais, 

nas que 

intercambi

a 

informació

n e se 

expresa e 

xustifica 

brevement

e opinións 

e puntos 

de vista; 

narra e 

describe 

de forma 

coherente 

feitos 

ocorridos 

no pasado 

ou plans 

de futuro 

reais ou 

inventados

; formula 

   CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 CD 

     100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

 SLEB2.4. 

Desenvólvese 

adecuadamente 

e utiliza 

estratexias de 

comunicación 

lingüísticas e 

xestos 

apropiados 

para facerse 

entender, en 

situacións cotiás 

e menos 

habituais que 

poden xurdir 

durante unha 

viaxe ou estadía 

noutros países 

por motivos 

persoais, 

educativos ou 

ocupacionais 

(transporte, 

aloxamento, 

comidas, 

compras, 

estudos, 

traballo, 

relacións coas 

autoridades, 

saúde e lecer), e 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

axuda ou 

explicacións, e 

facer unha 

reclamación ou 

unha xestión 

formal de 

maneira sinxela 

pero correcta e 

adecuada ao 

contexto. 

 Poder 

manter 

unha 

conversa 

de certa 

profundid

ade. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Conver

sas en 

clase 

 100% 



 

111 

 

Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

 SLEB2.5.  Toma 

parte en 

conversas 

formais, 

entrevistas e 

reunións de 

carácter 

educativo ou 

ocupacional, 

sobre temas 

habituais nestes 

contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

feitos concretos, 

pedindo e dando 

instrucións ou 

solucións a 

problemas 

prácticos, 

expondo os 

seus puntos de 

vista de maneira 

sinxela e con 

claridade, e 

razoando e 

explicando 

brevemente e 

de maneira 

coherente as 

súas accións, as 

súas opinións e 

os seus plans. 

   CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 CD 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 ECC 

 IEH

M 

 PRP

C 

 PI 

 Conver

sas en 

clase 

 100% 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

 a 

 b 

 c 

 f 

 B3.1. Estratexias de 

comprensión: 

Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de 

tarefa e o tema, a 

partir da 

información 

superficial: 

imaxes, 

organización na 

páxina, títulos de 

cabeceira, etc. 

Identificación do tipo 

de lectura 

demandado pola 

tarefa (en 

superficie ou 

oceánica, 

selectiva, 

intensiva ou 

extensiva). 

Distinción de tipos 

de comprensión 

necesarios para a 

realización da 

tarefa (sentido 

xeral, información 

esencial e puntos 

principais). 

Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e 

 B3.1. 

Utilizar 

estratexias 

(recurso 

ás imaxes, 

a títulos e 

outras 

informació

ns visuais, 

e aos 

coñeceme

ntos 

previos 

sobre o 

tema ou a 

situación 

de 

comunicac

ión, e aos 

transferido

s desde 

as linguas 

que 

coñece), 

identifican

do a 

información 

máis 

importante 

e 

deducindo 

o 

significado 

de 

 SLEB3.1. 

Localiza con 

facilidade 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

textos 

xornalísticos do 

xénero 

informativo, en 

calquera 

soporte, ben 

estruturados e 

de extensión 

media, tales 

como noticias 

glosadas; 

recoñece ideas 

significativas de 

artigos 

divulgativos 

sinxelos, e 

identifica as 

conclusións 

principais en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

adecuados ao 

seu nivel 

escolar, 

sempre que 

poida reler as 

seccións 

difíciles. 

 Ser 

capaz de 

ler un 

artigo 

periodísti

co e 

entendelo 

perfecta

mente. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

contexto. 

Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a 

partir da 

comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paratextuais, e do 

coñecemento e as 

experiencias 

noutras linguas. 

Reformulación de 

hipóteses a partir 

da comprensión 

de novos 

elementos. 

 B3.2. 

Recoñecemento da 

estrutura das cartas 

formais (remitente, 

cabeceira, lugar e 

data, asunto, saúdo 

á persoa 

destinataria, corpo 

da carta, despedida 

palabras e 

das 

expresión

s non 

coñecidas. 

 B3.2. 

Seguir 

instrucións 

e consignas 

básicas de 

carácter 

público, 

institucional 

ou 

corporativo. 

 B3.3. 

Comprende

r 

información 

relevante 

en textos 

do seu 

interese, 

descritivos 

ou 

narrativos, 

de certa 

lonxitude e 

ben 

estruturado

 SLEB3.2. 

Entende o 

sentido xeral, os 

puntos 

principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións 

de carácter 

público, 

institucional ou 

corporativo 

claramente 

estruturados, 

relacionados 

con asuntos do 

seu interese 

persoal, 

educativo ou 

ocupacional 

(organización 

de grupos de 

traballo, 

información 

sobre 

actividades de 

formación 

específicas, 

etc.). 

 Entender 

completa

mente un 

anuncio. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCE

C 

 CD 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

e sinatura). s, nos que 

se informa 

de 

acontecem

entos, se 

describen 

accións, 

persoas, 

obxectos e 

lugares, e 

se 

manifestan 

opinións, 

crenzas ou 

valores con 

expresións 

sinxelas. 

 B3.4. 

Comprende

r en textos 

formais un 

repertorio 

básico de 

expresións 

fixas para 

rexeitar 

(agradecen

do ou 

xustificando

), acceder 

(con 

reservas ou 

condicións); 

expresar 

posibilidade

, 

imposibilida

de ou 

obriga de 

facer algo; 

conceder e 

denegar 

 SLEB3.3. 

Identifica 

informació

n relevante 

en 

instrucións 

detalladas 

sobre o 

uso de 

aparellos, 

dispositivo

s ou 

programas 

informático

s, e sobre 

a 

realización 

de 

actividade

s e normas 

de 

seguridade 

ou de 

convivenci

a (por 

exemplo, 

nun evento 

cultural). 

   CCL 

 CD 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

(con ou sen 

obxeccións)

; aconsellar, 

recomendar 

ou animar a 

facer algo. 

 B3.5. 

Identificar a 

información 

esencial, os 

puntos máis 

relevantes 

e detalles 

importantes 

en textos, 

tanto en 

formato 

impreso 

como en 

soporte 

dixital, 

breves ou 

de lonxitude 

media e 

ben 

estruturado

s, escritos 

nun rexistro 

formal, 

informal ou 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotiáns ou 

menos 

habituais, 

de temas 

de interese 

ou 

relevantes 

para os 

propios 

estudos, a 

ocupación 

ou o 

traballo, e 

que 

conteñan 

estruturas e 

un léxico de 

uso común, 

tanto de 

 SLEB3.4. 

Identifica en 

lecturas 

adaptadas as 

liñas xerais do 

argumento, o 

carácter dos 

personaxes e as 

súas relacións, 

e as 

características 

do lugar e o 

tempo en que se 

desenvolven. 

 Poder 

facer o 

resumo 

dun texto. 

 CCL 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Proba 

escrita 

 100% 

 SLEB3.5. 

Comprende 

correspondenc

ia persoal, en 

calquera 

soporte 

incluíndo foros 

en liña ou 

blogs, na que 

se describen 

con certo 

detalle feitos e 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos; 

nas que se 

narran feitos e 

experiencias, 

reais ou 

imaxinarios, e 

se 

intercambian 

información, 

ideas e 

opinións sobre 

aspectos tanto 

abstractos 

como 

concretos de 

temas xerais, 

coñecidos ou 

do seu 

interese. 

 Compren

der un 

correo 

electrónic

o. 

 CC

L 

 CD 

 CA

A 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

carácter 

xeral como 

máis 

específico.  

 SLEB3.6. 

Entende o 

suficiente de 

cartas, faxes ou 

correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial ou 

institucional 

como para 

poder 

reaccionar en 

consecuencia 

(por exemplo, se 

se lle solicitan 

documentos 

para unha 

estadía de 

estudos no 

estranxeiro). 

 Ser 

capaz de 

ler unha 

notificaci

ón de 

carácter 

formal/ofi

cial. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

 SLEB3.7. 

Entende 

informació

n 

específica 

importante 

en páxinas 

web e 

outros 

materiais 

de 

referencia 

ou 

consulta 
(glosarios, 

dicionarios, 

enciclopedias 

e revistas) 

claramente 

estruturad

os, que 

conteñan 

mapas, 

fotografías, 

imaxes, 

vídeos ou 

animacións 

que axuden á 

comprensión 

sobre 

temas 

relativos a 

materias 

educativas ou 

asuntos 

ocupacion

ais 

relacionad

os coa súa 

especialid

ade ou cos 

seus 

intereses. 

 Ser 

capaz de 

realizar 

unha 

búsqueda 

na 

Wikipedia

. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 



 

118 

 

Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

 a 

 b 

 c 

 f 

 B4.1. Estratexias de 

produción: 

Planificación: 

Mobilización e 

coordinación 

das propias 

competencias 

xerais e 

comunicativas 

co fin de 

realizar 

eficazmente a 

tarefa (repasar 

o que se sabe 

sobre o tema, o 

que se pode ou 

se quere dicir, 

etc.).  

Localización e 

uso adecuado 

de recursos 

lingüísticos ou 

temáticos (uso 

dun dicionario 

ou dunha 

gramática, 

obtención de 

axuda, etc.). 

Uso de elementos 

coñecidos 

obtidos de 

modelos moi 

sinxelos de 

textos escritos, 

para elaborar 

 B4.1. 

Coñecer, 

seleccionar 

e aplicaras 

estratexias 

máis 

adecuadas 

para 

elaborar 

textos 

escritos 

sinxelos 

de 

lonxitude 

breve ou 

media 

(elección 

da persoa 

destinatari

a, 

finalidade 

do escrito, 

planificaci

ón, 

redacción 

do 

borrador, 

revisión 

do texto e 

versión 

final), 

incorporan

do 

esquemas 

e 

expresión

s de 

 SLEB4.1. 

Escribe 

correspondenc

ia persoal e 

participa en 

foros, blogs e 

chats nos que 

describe 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos; 

narra, de xeito 

lineal e 

coherente, 

feitos 

relacionados 

co seu ámbito 

de interese, 

actividades e 

experiencias 

pasadas ou 

feitos 

imaxinarios, e 

intercambia 

información e 

ideas sobre 

temas 

concretos, 

sinalando os 

aspectos que 

lle parecen 

importantes e 

xustificando 

brevemente as 

súas opinións 

sobre eles. 

 Escribir 

unha 

carta, 

mandar 

un correo 

electrónic

o. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

os propios 

textos. 

Execución: 

Elaboración dun 

borrador 

seguindo textos 

modelo. 

Estruturación do 

contido do 

texto. 

Organización do 

texto en 

parágrafos curtos 

abordando en 

cada un unha 

idea principal, 

conformando 

entre todos o seu 

significado ou a 

idea global. 

Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

textos 

modelo 

con 

funcións 

comunicati

vas 

similares 

ao texto 

que se 

quere 

producir. 

 B4.2. 

Completar 

documento

s básicos 

nos que se 

solicite 

información 

persoal ou 

relativa aos 

seus 

estudos ou 

á súa 

formación. 

 SLEB4.2. 

Completa 

un 

cuestionari

o detallado 

con 

informació

n persoal, 

educativa ou 

laboral 
(nivel de 

estudos, 

materias que 

cursa, 

preferencias, 

etc.), cunha 

finalidade 

específica, 

como solicitar 

unha bolsa. 

 Redactar 

un 

currículo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 



 

120 

 

Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

axustándose 

aos modelos e 

ás fórmulas de 

cada tipo de 

texto.  

Reaxuste da 

tarefa 

(emprender 

unha versión 

máis modesta) 

ou da mensaxe 

(facer 

concesións no 

que realmente 

lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as 

dificultades e 

os recursos 

lingüísticos 

dispoñibles.  

Recurso aos 

coñecementos 

previos (utilizar 

frases feitas e 

locucións, do 

tipo "agora 

volvo", "botar 

unha man", 

etc.). 

Revisión: 

Identificación de 

problemas, 

erros e 

repeticións.  

Atención ás 

convencións 

ortográficas e 

aos signos de 

puntuación. 

Presentación 

coidada do 

texto (marxes, 

limpeza, 

 B4.3. 

Escribir 

mensaxes 

breves, en 

calquera 

soporte, 

con 

información

, instrucións 

e 

indicacións 

básicas e 

opinións 

sinxelas, 

destacando 

os aspectos 

que 

resulten 

importantes 

ou do seu 

interese 

para o tema 

que se 

trate. 

 B4.4. 

Producir 

correspond

encia 

formal 

básica para 

solicitar ou 

dar 

información 

relativa a 

bens e 

servizos, a 

partir de 

modelos 

sinxelos e 

básicos, 

actuando 

como 

mediación 

lingüística, 

de ser o 

caso, cunha 

presentació

n do texto 

limpa e 

ordenada. 

 B4.5. 

 SLEB4.3. 

Escribe 

notas, 

anuncios, 

mensaxes 

e 

comentario

s breves, 

en 

calquera 

soporte, 

nos que 

solicita e 

transmite 

informació

n e 

opinións 

sinxelas e 

nos que 

resalta os 

aspectos 

que lle 

resultan 

importante

s, 

respectand

o as 

convenció

ns e as 

normas de 

cortesía, 

tamén nas 

redes 

socias. 

   CCL 

 CD 

 CAA 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

tamaño da 

letra, etc.) 

Reescritura 

definitiva. 

 B4.2. Elaboración 

de cartas formais 

respectando a súa 

estrutura: remitente, 

cabeceira, lugar e 

data, asunto, saúdo 

á persoa 

destinataria, corpo 

da carta, despedida 

e sinatura.  

 B4.3. Elaboración 

de informes 

expositivos 

elementais e 

breves, organizados 

nunha estrutura 

básica que inclúa 

unha introdución, o 

corpo do informe, a 

conclusión e a 

bibliografía; e 

prestando atención 

ás estruturas 

sintáctico-

discursivas que 

adoitan predominar 

neste tipo de texto 

(subordinacións 

relativas, finais, 

causais, etc.). 

Escribir, en 

papel ou en 

soporte 

electrónico, 

textos 

breves ou 

de lonxitude 

media, 

coherentes 

e de 

estrutura 

clara, sobre 

temas de 

interese 

persoal, ou 

asuntos 

cotiáns ou 

menos 

habituais, 

nun rexistro 

formal, 

neutro ou 

informal, 

utilizando 

adecuadam

ente os 

recursos de 

cohesión, 

as 

convención

s 

ortográficas 

e os signos 

de 

puntuación 

máis 

comúns, e 

amosando 

un control 

razoable de 

expresións 

e 

estruturas, 

e un léxico 

de uso 

frecuente, 

tanto de 

carácter 

xeral como 

máis 

específico 

dentro da 

propia área 

de 

especializa

ción ou de 

interese. 

 SLEB4.4. 

Escribe 

correspon

dencia 

formal 

básica, 

dirixida a 

institucións 

públicas 

ou 

privadas 

ou 

entidades 

comerciais

, 

fundament

almente 

destinada 

a pedir ou 

dar 

informació

n, solicitar 

un servizo 

ou realizar 

unha 

reclamació

n ou outra 

xestión 

sinxela, 

respectand

o as 

convenció

ns formais 

e as 

normas de 

cortesía 

usuais 

neste tipo 

de textos, 

cunha 

presentación 

limpa e 

 Ser  

capaz de 

enviar ou 

solicitar 

un 

informe. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 E 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

 SLEB4.5. 

Escribe, 

nun 

formato 

convencio

nal, 

informes 

expositivos 

breves e 

sinxelos, 

atendendo á 

súa estrutura 

básica e 

particularidade

s sintáctico-

discursivas 

elementais, 

nos que dá 

informació

n esencial 

sobre un 

tema 

educativo, 

ocupacion

al ou 

menos 

habitual, 

describind

o 

brevement

e 

situacións, 

persoas, 

obxectos e 

lugares; 

narrando 

acontecem

entos 

nunha 

clara 

secuencia 

lineal, e 

explicando 

de 

 Ser 

capaz de 

escribir 

un 

ensaio. 

 CCL 

 CCSC 

 CD 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

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

Ao longo de todo o curso 

 a 

 b 

 c 

 f 

 p 

 B5.1. Patróns 

sonoros, acentuais, 

rítmicos e de 

entoación básicos: 

Sons e fonemas 

vocálicos. 

Sons e fonemas 

consonánticos e 

as súas 

agrupacións.  

Procesos 

fonolóxicos máis 

básicos.  

Acento fónico dos 

elementos léxicos 

illados e na 

oración. 

 B5.2. Patróns 

gráficos e 

convencións 

ortográficas: 

Uso das normas 

básicas de 

ortografía da 

palabra. 

Utilización adecuada 

da ortografía da 

oración: coma, 

punto e coma, 

puntos 

suspensivos, 

parénteses e 

comiñas. 

 B5.3. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos:  

Recoñecemento e 

 B5.1. 

Expresarse 

de xeito 

claro e 

comprensibl

e e coa 

suficiente 

fluidez para 

facerse 

entender, 

aínda que 

poidan 

producirse 

pausas e 

mesmo se 

as persoas 

interlocutor

as poden 

necesitar 

repeticións 

cando se 

trata de 

palabras e 

estruturas 

pouco 

frecuentes, 

en cuxa 

articulación 

poden 

cometerse 

erros que 

non 

interrompan 

a 

comunicaci

ón. 

 B5.2. 

Recoñecer 

e utilizar as 

convención

s 

ortográficas

 SLEB5.1. 

Produce 

léxico e 

estruturas 

básicas 

intelixibles 

no oral e 

na escrita, 

e trazos 

fonéticos 

que 

distinguen 

fonemas 

(nasalizaci

ón, 

sonorizaci

ón, etc.), e 

utiliza con 

eficacia 

comunicati

va patróns 

de ritmo, 

entoación 

e 

acentuació

n de 

palabras e 

frases. 

 Ser 

capaz de 

comunica

rse de 

xeito 

aceptable

. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

uso de 

convencións 

sociais básicas e 

normas de 

cortesía propias 

da súa idade e de 

rexistros informal 

e estándar, e da 

linguaxe non 

verbal elemental 

na cultura 

estranxeira. 

Achegamento aos 

hábitos e ás 

actividades de 

estudo, traballo e 

lecer, condicións 

de vida e 

relacións 

interpersoais (nos 

ámbitos 

educativo, 

ocupacional e 

institucional); o 

contorno 

xeográfico básico 

(clima, rexións) e 

referentes 

artístico-culturais 

(feitos históricos e 

personaxes 

relevantes). 

, de 

puntuación 

e de 

formato 

máis 

frecuentes 

con 

razoable 

corrección 

de modo 

que se 

comprenda 

a mensaxe, 

aínda que 

pode darse 

algunha 

influencia 

da primeira 

ou doutras 

linguas; e 

saber 

manexar os 

recursos 

básicos de 

procesame

nto de 

textos para 

corrixir os 

erros 

ortográficos 

dos textos 

que se 

producen 

en formato 

electrónico, 

e adaptarse 

ás 

 SLEB5.2. Utiliza 

adecuadamente 

as convencións 

orais e escritas 

básicas propias 

da lingua 

estranxeira no 

desenvolvement

o do proceso 

comunicativo 

oral e escrito, e 

amosa respecto 

e interese polas 

diferenzas 

culturais que 

poidan existir, 

adecuando a 

súa produción 

ás convencións 

sociolingüísticas 

da lingua meta. 

 Amosar 

coñecem

entos 

xerais da 

cultura 

francesa. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 

 SLEB5.3. Nas 

actividades de 

aula, pode 

explicar o 

proceso de 

produción de 

textos e de 

hipóteses de 

significados 

tomando en 

consideración 

os 

coñecementos e 

as experiencias 

noutras linguas. 

 Ser 

capaz de 

comunica

rse de 

xeito 

aceptable

. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 Proba 

escrita 

 100% 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

Recoñecemento de 

valores, crenzas, 

actitudes e 

tradicións 

fundamentais, e 

calquera outro 

aspecto cultural 

de interese, así 

como os aspectos 

culturais básicos 

que permitan 

comprender os 

países onde se 

fala a lingua 

estranxeira e 

actuar neles 

adecuadamente. 

Identificación 

dalgunhas 

similitudes e 

diferenzas 

elementais e máis 

significativas nos 

convención

s comúns 

de escritura 

de textos 

en internet. 

 B5.3. 

Utilizar, 

para a 

comprensió

n e a 

produción 

de textos 

orais e 

escritos, os 

coñecemen

tos 

sociocultura

is e 

sociolingüís

ticos 

adquiridos 

relativos á 

vida cotiá 

(hábitos e 

actividades 

de estudo, 

 SLEB5.4. 

Participa en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

recensión de 

libros e 

películas, obras 

de teatro, etc.) 

nos que se 

utilizan varias 

linguas e 

relacionados 

cos elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais, e 

valora as 

competencias 

que posúe como 

persoa 

plurilingüe. 

 Ser 

capaz de 

comunica

rse de 

xeito 

aceptable

. 

 CCL 

 CCSC 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 IEH

M 

 PVX 

 PRP

C 

 PI 

 Proba 

escrita 

 100% 



 

126 

 

Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

de 

consecución 

dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Elemento

s 

transvers

ais 

Instrumento

s de 

avaliación 

Criterios 

de 

cualificaci

ón 

costumes cotiáns 

entre os países 

onde se fala a 

lingua estranxeira 

e o noso. 

Actitude receptiva e 

respectuosa cara 

ás persoas, os 

países e as 

comunidades 

lingüísticas que 

falan outra lingua 

e teñen unha 

cultura diferente á 

propia. 

 B5.4. 

Plurilingüismo: 

Identificación de 

similitudes e 

diferenzas entre 

as linguas que 

coñece, para 

mellorar a súa 

aprendizaxe e 

lograr unha 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

Participación en 

proxectos nos que 

se utilizan varias 

linguas e 

relacionados cos 

elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais, e 

valorando 

positivamente as 

competencias que 

posúe como 

persoa plurilingüe. 

Recurso aos 

coñecementos e 

ás experiencias 

lingüísticas 

noutras linguas 

que coñece 

(patróns 

discursivos para a 

organización e 

ampliación ou 

restruturación da 

traballo e 

lecer), 

condicións 

de vida e 

contorno 

socioeconó

mico, 

relacións 

interpersoai

s 

(xeracionais 

ou nos 

ámbitos 

educativo, 

ocupacional 

e 

institucional

), e 

convención

s sociais 

(actitudes e 

valores), 

así como os 

aspectos 

culturais 

xerais que 

permitan 

comprender 

e expresar 

adecuadam

ente 

información 

e ideas 

presentes 

nos textos. 

 B5.4. 

Producir 

textos e 

inferir o 

significado 

probable de 

palabras ou 

frases que 

descoñece 

a partir das 

experiencia

s e os 

coñecemen

tos 

transferidos 

desde as 

linguas que 

coñece. 

 B5.5. 

Participar 

en 

proxectos 

(elaboració

n de 

materiais 

multimedia, 

folletos, 

 SLEB5.5. 

Comprende e 

comunica o 

propósito 

solicitado na 

tarefa ou ligado 

a situacións de 

necesidade 

inmediata da 

aula (pedir ou 

dar información, 

organizar unha 

tarefa, etc.), 

utilizando 

adecuadamente 

as estruturas 

sintáctico-

discursivas e o 

léxico 

necesarios, 

propios do seu 

nivel escolar, 

suficientes para 

comunicar con 

eficacia. 

   CCL 

 CCSC 

 CAA 
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Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a 

desenvolver polo profesorado, para acadar os 

estándares de aprendizaxe, así como a adquisición 

das competencias clave.  

 

 
PRINCIPIOS PEDAGÓXICOS XERAIS 

A educación é un proceso construtivo no que a actitude que manteñen profesores e alumnos permite a aprendizaxe 

significativa. Os alumnos convértense en motor do seu proceso de aprendizaxe ao modificar eles mesmos os seus 

esquemas de coñecemento. O profesor exerce o papel de guía ao pór en contacto os coñecementos e as experiencias 

previas dos alumnos cos novos contidos. 

Xa se viu que na Educación Secundaria Obligatoria formula como obxectivo principal a adquisición dunha competencia 

comunicativa en todas as súas vertentes: gramatical, discursiva, sociolingüística, estratéxica e sociocultural. 

Para acadar este principio, articula os contidos en catro bloques:  

1. Comprensión oral e escrita 

a) Comprensión oral: 

Diversas estratexias favorecen a prática da comprensión oral: soportes visuais e sonoros que facilitan a comprensión, 

filtros que depuran a cantidade de palabras descoñecidas, rentabilización da situación de clase e as indicacións do 

profesor, aproximación global á comprensión na que a lóxica e o sentido común tamén son importantes, apoio da 

lingua materna, selección de temas próximos aos intereses dos alumnos, etc. 

A comprensión oral compróbase mediante exercicios diversos: discriminación auditiva, verdadeiro/falso, elección 

múltiple, tests de avaliación específicos, etc. 

b) Comprensión escrita:  

Na práctica da comprensión escrita, o obxectivo principal é preparar e facilitar ao máximo o acceso á lingua escrita. 

Algúns dos procedementos utilizados son: facer recoñecer o oral no escrito, ler textos que retoman baixo unha nova 

forma os contidos xa traballados (cómics, por exemplo), ler textos breves con léxico descoñecido nos cales haxa que 
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buscar unha información precisa coa axuda de preguntas orientativas, familiarizarse cos enunciados e instruccións dos 

exercicios, etc. 

A comprensión escrita se comproba mediante exercicios diversos: textos con ocos en branco, lecturas dramatizadas, 

establecemento de asociacións en función do sentido, verdadeiro/falso, tests, etc. 

2. Expresión oral e escrita 

a) Expresión oral: 

A nosa metodoloxía pon en escena personaxes divertidas, curiosas, estrañas, interesantes ou próximas ao alumnado 

desta idade, as cales, aínda que ficticios, presentan unha consistencia e coherencia psicolóxicas no desenvolvemento 

das súas peripecias. Coma nas novelas, ou no cine, os alumnos identifícanse con estas personaxes e, baixo a 

protección que proporciona unha personalidade falsa, se desenvolven e pratican en francés, adquirindo gradualmente 

unha competencia de comunicación oral que, máis tarde, poderán aplicar en situacións reais de comunicación. 

Situacións, por outro lado, que non descartamos, pero que centramos no que para o alumno é real agora, é dicir, a 

interacción cos demáis compañeiros e o profesor. 

b) Expresión escrita: 

Nas primeiras etapas da aprendizaxe dunha lingua estranxeira, o usual é conceder prioridade á comunicación oral. No 

que á comunicación escrita respecta, se trata, sobre todo, de permitir aos alumnos familiarizarse con diversas tipoloxías 

de textos representativas de dita comunicación (chistes, adiviñas, tarxetas de visita, cartas, extractos de prensa, 

poemas, cancións, cartaces, eslogans, fichas de identificación, cómics), pero sen lles pedir máis producción que a 

correspondente á realización de determinados proxectos (pósters, cuestionarios, xogos escritos destinados a ser lidos 

por outros, crucigramas, etc.). 

A medida que a aprendizaxe progresa, o escrito adquire unha maior relevancia, as tipoloxías de textos se diversifican e 

comezan a abordarse situacións simuladas, primeiro, e reais, despois, de comunicación escrita: postais, cartas, toma 

de apuntes, pequenos artigos, etc. 

3. As estratexias de aprendizaxe. Actividades para facilitar a aprendizaxe da lingua. Son moi variadas e contribúen, 

indirectamente, a fomentar a motivación dos alumnos: 

- Usar fórmulas feitas e acenos para compensar as propias limitacións. 

- Organizar o aprendido (caderno persoal, léxico personalizado, ...). 

- Realizar grande variedade de actividades lingüísticas individuais e interactivas. 

- Recorrer a técnicas de aprendizaxe mais lúdicas: cancións, adiviñas, xogos, actividades plásticas, dramatizacións, ... 

- Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo aquelas estratexias máis útiles para cada 

un: ler, memorizar, escribir, debuxar, repetir, ... 

4. Os hábitos socioculturais. Actividades para informar ao alumno sobre hábitos da vida e valores propios dos países de 

fala francesa e outros. Algúns medios son:  

- Comparar comportamentos estranxeiros cos do propio país. 

- Detectar en prensa e literatura xuvenil algúns temas e valores da cultura estranxeira, e comparalos cos propios. 
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- Familiarizarse con lugares, nomes, datos históricos, símbolos e outros elementos representativos da cultura francesa. 

Dende esta perspectiva, o papel do profesor é o de animador e constatador do proceso garantindo que  

todos os contidos aparezan no grao de complexidade pertinente en cada nivel. 

O departamento perseguirá os obxectivos fixados utilizando un manual, ( “ En spirale 1  e 2 “ e “ Inédit  3 e 4 “ ) , pero 

poderán adaptarse e tratarse en cada curso os contidos mínimos ben co manual ou con outro tipo de materiais 

complementarios elaborados polos membros do departamento, segundo as características do grupo. Do mismo modo a 

evaluación deberá axustarse a ese criterio, na medida do posible. 

 
 
PRINCIPIOS PEDAGÓXICOS XERAIS 

- A adquisición da lingua debe seguir un  proceso natural: o desenvolvemento da capacidade de comunicación e  da 

expresión oral debe preceder ó desenvolvemento do escrito, aínda cando na práctica ambos deban ser abordados ao 

unísono. 

- A adquisición dunha lingua non é un proceso lineal, senón  cíclico e global, no que todas as destrezas son abordadas 

ao unísono e no que non hai un orden de adquisición definitivo e pechado.Todas as actividades deberán mobilizar 

diferentes destrezas estando presentes nelas diferentes contidos, no grao de maior complexidade segundo os cursos. 

- O método de traballo na aula deberá potenciar a adquisición significativa da lingua e facilitar unha progresión e 

autonomía cada vez maior.  

- O método de traballo na clase, potenciará unha adquisición individualizada da lingua, respetando o feito de que a 

progresión, froito dun método de traballo persoal e  dunhas determinadas capacidades e dunha motivación particular, 

poida ser tamén persoal e diferente en cada alumno. Do mesmo modo a evaluación deberá axustarse a ese criterio, na 

medida do posible. 

- O punto de chegada ha de ser o desenvolvemento dunha expresión espontánea en lingua francesa, por iso é 

prioritario o uso auténtico da palabra (oral na clase, escrita no caderno) en situacións de comunicación o máis reais 

posible. 

- Desde esta perspectiva, o papel do profesor é o de animador e constatador do proceso, garantizando que todos os 

contidos aparezan no grao de complexidade pertinente en cada nivel. 

- O departamento perseguirá os obxectivos fixados utilizando un manual , pero poderán adaptarse e tratarse en cada 

curso os contidos mínimos ben co manual ou con outro tipo de materiais complementarios elaborados polos membros 

do departamento, segundo as características do grupo. 

Deste modo, a nosa metodoloxía, incorpora a evolución actual da didáctica das linguas estranxeiras:  

 

a) O método divide a lingua, como é habitual, en progresións nas 4 competencias: a comprensión oral e escrita, a 

expresión oral e escrita, pero incorpora desde o comenzo a mistura destas competencias á vez que mantén o seu 

carácter específico, deixando así ao profesor a elección de insistir máis ou menos nunha competencia determinada 

segundo o nivel dos seus alumnos. Esta característica vencéllao á competencia en comunicación lingüística. 
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b) O manual “ C´est la Vie “: dá prioridade á  comprensión oral e escrita en relación coa expresión, sobre todo no inicio 

da aprendizaxe, para crear unha bagaxe importante de coñecementos pasivos na lingua oral e na lingua escrita que 

facilita un avance máis rápido. Xunto coa competencia en comunicación lingüística, aquí desenvólvese a competencia 

para aprender a aprender, con habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito 

cada vez máis eficaz e autónomo. 

c) O método utiliza a aprendizaxe por  «tarefas» para integrar e sintetizar as diversas competencias, en relación cunhas 

actitudes e uns valores como a cooperación, e no marco dunha aproximación comunicativa.  

Desenvólvense aquí dúas competencias: competencia para aprender a aprender, ter conciencia das propias 

capacidades e ser quen de cooperar, ademáis da competencia social: coñecerse e valorarse, expresar as propias ideas 

e escoitar as alleas. 

 

d) O método tamén ten previstos uns exercicios de reflexión colectiva e individual sobre os diversos niveis de 

funcionamento da lingua estranxeira, sobre a gramática, o paso da lingua escrita á oral, etc., e convida á comparación 

co funcionamento das linguas que os alumnos coñecen. Igualmente aquí se contempla a competencia en comunicación 

lingüística, e este punto incide especialmente no estudo dos elementos constitutivos da lingua, o seu funcionamento e a 

súa relación. 

e) O método insiste na aprendizaxe en espirais sucesivas. A integración dos coñecementos en espirais regulares 

(sínteses sucesivas de lección en lección e sínteses de sínteses) permite unha mellora rápida e segura da aprendizaxe. 

O alumno entra nun proceso de pensamento lóxico, de dedución-indución, moi relacionado coa competencia 

matemática, para a obtención de datos e solución de problemas. 

f) O método fai ver ao alumno que progresa rapidamente  póndoo enfrente duns  bilans  regulares e unhas  

autoavaliacións en todas as competencias. Especialmente, no primeiro nivel, “ C´ est la Vie “ dá dende o inicio unhas 

bases esenciais para que o alumno sexa autónomo o antes posible desde o punto vista da comprensión escrita e fixa 

moi pronto o paso do escrito ao oral para que aproveite tamén oralmente  o que aprende lendo. A lectura en voz alta 

baixo todas as súas formas é pois un exercicio clave dende o comenzo. Neste caso desenvólvese a competencia de 

aprender a aprender, á vez que a autonomía e iniciativa persoal.  

Foméntanse as habilidades para obter información, a proposta de metas, a perseverancia, a autocrítica, a aprendizaxe 

partindo do recoñecemento do erro.  

g) O manual “ C´est la Vie “ : ten en conta igualmente a evolución da  Internet, o  uso xa habitual do  correo electrónico 

e da ensinanza a distancia, aplicada á ensinanza das linguas estranxeiras, que dan ao alumno unhas posibilidades de 

autoaprendizaxe individual, oral e escrita (en varios niveis) e unha capacidade ilimitada de consulta. A utilización das 

tecnoloxías da información e comunicación (TIC) fan que o alumno desenvolva habilidades para obter información que 

transformará despois  en coñecemento e comunicación: tratamento da información e competencia dixital. 

h) En función dos cambios xeneracionais actuais e da necesidade de exixir seriedade e calidade aos estudantes de 

bacharelato (gusto polo esforzo, constancia, observación, concentración, etc.), “ C´est la Vie “ propón un traballo 

específico sobre os valores individuais e sociais (igualdade, ética, cooperación, protección da natureza, igualdade de 

sexos, respecto das ideas dos demais e outros), a través da elección dos textos e da metodoloxía. Poténcianse aquí 

varias competencias referidas tanto a valores sociais (competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, 
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competencia social e cidadá,  competencia cultural e artística), como a valores individuais (aprender a aprender e 

autonomía e iniciativa personal). 

-  OPCIÓNS PEDAGÓXICAS  

A pedagoxía proposta está centrada sobre o estudante,  ten en conta a diversidade dos perfís dos adolescentes máis 

novos e as normas que dinamizan o grupo-clase. Ten en conta a globalidade da persoa (corpo - sentimentos - cerebro), 

sinala un papel importante para o rigor e a reflexión pero tamén para as dimensións lúdica, motivadora e social da 

aprendizaxe.  

Neste sentido, trabállanse dun xeito especial tres eixos principais: 

1) O desenvolvemento dos potenciais cognitivos. 

2) O tratamento da diversidade. 

3) A aprendizaxe relacionada cos valores (sobre todo cando se abordan os temas transversais ). 

- Estas consideracións parécennos básicas para fundamentar a metodoloxía que se debe seguir no bacharelato: ás 

actividades educativas en xeral, e as actividades propias relacionadas coa lingua estranxeira.   

A adquisición da lingua debe seguir un  proceso natural:  o desenvolvemento da capacidade de comunicación e de 

expresión oral debe preceder ó desenvolvemento do escrito, aínda cando na práctica ambos sexan abordados ó 

unísono. A adquisición dunha lingua non debe ser formulada coma un proceso lineal, senón  cíclico e global, no que 

todas as destrezas han de ser abordadas  e no que non existe unha orde de adquisición de coñecementos definitiva e 

pechada. Todas as actividades que se formulen deben estar “impregnadas” en diferentes contidos e mobilizar 

diferentes destrezas, nun grado de progresiva complexidade segundo os cursos.  

- O método de traballo na aula deberá potenciar a  adquisición significativa da lingua (  impresión de novos significantes 

sobre significados coñecidos; necesidade de partir sempre de temas ou situacións coñecidas....) e facilitar unha 

progresion e unha autonomía cada vez maior no uso da mesma. 

- Tamén se potenciará unha  adquisición individualizada da lingua, respectando o feito  de que a progresión, froito dun 

método de traballo persoal, e dunhas determinadas capacidades e dunha motivación particular, poida ser ademáis 

persoal e diferente en cada alumno. A avaliación deberá axustarse a este criterio. 

- O punto de chegada será o desenvolvemento dunha expresión espontánea da experiencia persoal en lingua francesa; 

para isto é fundamental considerar prioritario o uso auténtico da palabra (oral en clase, escrita no caderno) en 

situacións de comunicación o máis reais posibles. 

 - Dende esta perspectiva, o papel do profesor é o de convertirse en activador  e dinamizador do proceso. Será o 

encargado de garantir fundamentalmente a través da elección dos documentos de traballo axeitados, que a totalidade 

dos contidos e informacións poidan aparecer periodicamente aolongo da etapa, adaptándoos en intensidade aonivel no 

que se estea traballando.  
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Materiais e recursos didácticos. 

 

 
Os materiais son: 

- os libros de texto 

- os cahiers d’exercices 

- os libros de lectura 

- dicionarios bilingües e monolingües 

- gramáticas 

- enciclopedias 

- atlas en francés 

- cartaces ilustrativos 

- xogos de sociedade en francés 

- materiais audiovisuais: CDs, DVDs, radio e prensa francófonas en liña,... 

- materiais informáticos: múltiples páxinas web adicadas á aprendizaxe do francés, plataformas de difusión de vídeo 

onde atopar documentos audiovisuais auténticos (p.ex. dictionnaire.reverso.net, fr.wiktionary.org, Wikipedia, 

YouTube…),… 
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Procedemento para a avaliación inicial  

 

 
En 1º de ESO é o primeiro ano que os alumnos estudan a lingua francesa, o que impide que se lles poida facer 

unha proba inicial para determinar cal é o seu nivel na materia. A partir de 2º da ESO, tampouco consideramos 

necesaria unha proba específica. Para a avaliación de diagnóstico, o profesor pode utilizar a primeira unidade 

de cada manual con exercicios que traballan as catro destrezas. A observación das intervencións dos alumnos 

na realización das actividades propostas permitiranos coñecer o punto de partida de cada un, e posibilitará 
comprobar tanto os coñecementos adquiridos no curso anterior como a súa actitude e motivación. 
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Acreditación de coñecementos previos no 

Bacharelato. 

 

 
A asignatura de Francés en Bacharelato, a diferenza da ESO, é Francés I e Francés II, sendo obrigatorio ter 

aprobado a de  1º de Bacharelato para poder obter unha cualificación positiva en 2º de Bacharelato. Deste 

xeito, os alumnos que elixan a nosa materia en 2º de bacharelato, deberán ter aprobada a asignatura do ano 

anterior. Ao inicio do curso o profesor valorará mediante probas, traballos orais e escritos o nivel de corrección 

da lingua materia de estudio. 
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Procedemento de avaliación continua. 

 

 

Aavaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado serácontinua, terácarácter formativo e orientador e 

serádiferenciada segundo as distintas materias do currículo. 

Aavaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo: as 

competencias básicas, os obxectivos, os contidos e criterios de avaliación de cada unha das materias ou 

ámbitos, e a concreción que fagan os centros no seu proxecto educativo. Terácomo referentes as competencias 

básicas e os obxectivos xerais da etapa. Os criterios de avaliación das materias serán o referente fundamental para 

valorar tanto o grao de adquisición das competencias básicas como a consecución dos obxectivos. 

Aavaliación serácontinua en canto que forma parte do proceso de ensino/aprendizaxe e terácarácter formativo e 

orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen e, en consecuencia, incorporar medidas de 

ampliacio ́n, enriquecemento, reforzo ou de adaptacio ́n que permitan garantir a adquisicio ́n das aprendizaxes 

imprescindibles para continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuacio ́n da pra ́ctica docente. 

Tendo en conta o anterior, establecemos os seguintes instrumentos e actividades de avaliación no noso 

Departamento: 

- O cahier d'exercices, que deberá ter completadas todas as actividades a medida que o curso avance. 

Poderá ser demandado polo profesor para a súa corrección sen previo aviso. Nel valoraranse aspectos tales 

como a constancia, o interese, a orde e a limpeza. 

- O caderno de clase, no que deberán estar recollidas todas as actividades da asignatura: apuntamentos das 

explicacións, exercicios, fotocopias entregadas, etc. Poderá ser demandado polo profesor para a súa 

corrección sen previo aviso. Nel valoraranse aspectos tales como a constancia, o interese, a orde e a 

limpeza, a atención prestada ás explicacións, e o grao de asimilación dos contidos. 
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- A observación directa na clase, coa que se pode valorar o interese, a forma de traballar (individualmente e 

en grupo), a participación, o respecto ás normas, a actitude cara o emprego do francés na aula, o 

comportamento, etc (valorados con positivos e/ou negativos). 

- A realización e exposición de traballos monográficos, nos que se valorarán diversos aspectos 

dependentes da unidade na que se encaixen, aspectos previamente definidos en cada actividade (calidade do 

contido, presentación, puntualidade de entrega, exposición, etc.). 

- Os exames escritos, nos que se valorará o grao de asimilación dos contidos [valorados de 0 a 10 puntos]. 

- As probas orais (representacións, diálogos, dramatizacións, lecturas, etc) [valoradas de 0 a 10 puntos]. 

-Os  libros de lectura: valorarase a constancia na súa lectura, a súa comprensión e os traballos a realizar 

sobre os mesmos, tanto orais como escritos [valorados  de 0 a 10]. 

-Criterios de avaliación e de cualificación e instrumentos de avaliación: A nota final de cada trimestre 

será obtida a partir tanto do(s) exame(s) (50%; un ou dous dependendo das circunstancias particulares de 

cada grupo, sen que se contemple a posibilidade de facer recuperación ao ser una avaliación continua) como 

do traballo e do comportamento na clase (50%). 
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Procedemento de avaliación extraordinaria na ESO 

 

 
Con respecto aos alumnos que non conseguisen superar a materia no seu momento, poderán facelo mediante as 

oportunas probas tanto en septembro como en maio, tendo ademáis a oportunidade de presentarse en xaneiro e en 

abril con (en cada caso) só a mitade da materia. 
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Procedemento de avaliación extraordinaria no 

Bacharelato 

 

Con respecto aos alumnos que non conseguisen superar a materia no seu momento, poderán facelo mediante as 

oportunas probas tanto en setembro como en maio, tendo alén diso a oportunidade de presentarse en xaneiro e en abril 

con (en cada caso) só a metade da materia. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 

materias pendentes na ESO. 

 

 
Aos alumnos coa materia pendente entregararánselles unhas fichas de traballos trimestrais, adaptadas a cada 

nivel. A súa realización e entrega no prazo acordado serán valoradas positivamente ( 20 % da nota final). 
O xefe de Departamento atenderá individualmente os alumnos, se así o requiren, para resolver posibles 

dúbidas e axudar na medida do posible a realizar satisfactoriamente as tarefas encomendadas. Todo isto, por 

medio de explicacións, información variada, acceso a diferentes materiais,…  

 

 

Os alumnos coa materia pendente terán a posibilidade de facer dous exames: 

 

- O 1º exame realizarase en xaneiro ou febreiro: entraría a 1ª metade da materia pendente. 

- O 2º exame realizarase en abril ou maio: entraría a 2ª metade da materia pendente para os alumnos que 

tivesen aprobada a 1ª parte. No entanto, os alumnos que non tivesen superada a 1ª parte da materia, 

realizarían un exame xeral de toda a materia.  

 

Avaliación: 

 

1.- Se se levan a cabo dous exames repartindo a materia, aplícase a seguinte porcentaxe: 

- Exames escritos: 80 % 

- Fichas de traballo: 20 % 
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2.- Se só se realiza un exame ao final do curso, a proba escrita será valorada sobre 10; considérase o 5 a 

nota mínima para superar a materia.  

 

3.- En setembro haberá un novo exame escrito para aqueles alumnos que non superasen a materia na 

convocatoria de maio, que será valorado sobre 10; considérase o 5 a nota mínima para superar a materia.  

 

O Xefe de Departamento informará de todo isto aos alumnos e alumnas, así como das datas dos exames que 

aparecerán expostas coa suficente antelación no taboleiro, e dos contidos de cada proba. 

 

 

O profesor poderá reforzar as explicacións e orientará o alumno repetidor sobre as actividades que lle poden 

axudar a superar a materia. Pola súa parte, o alumno terá que: 

- participar máis activamente na clase 

- realizar actividades de repaso de coñecementos básicos 

- realizar exercicios adicionais na casa, que reforcen os seus coñecementos 

No caso dunha valoración negativa reiterada nos traballos, o profesor comentará co alumno a maneira de 

correxir os erros; exixiráselle, para recuperar, reelaborar a tarefa ou ben agardarase á corrección nos traballos 

seguintes. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 

materias pendentes no Bacharelato. 

 
 
 
Aos alumnos coa materia pendente entregararánselles unhas fichas de traballos trimestrais, adaptadas a cada 

nivel. A súa realización e entrega no prazo acordado serán valoradas positivamente ( 20 % da nota final). 
O xefe de Departamento atenderá individualmente aos alumnos, se así o requiren, para resolver posibles 

dúbidas e axudar na medida do posible a realizar satisfactoriamente as tarefas encomendadas. Todo isto, por 

medio de explicacións, información variada, acceso a diferentes materiais,…  

 

 

Os alumnos coa materia pendente terán a posibilidade de facer dous exames: 

 

- O 1º exame realizarase en xaneiro ou febreiro: entraría a 1ª metade da materia pendente. 

- O 2º exame realizarase en abril ou maio: entraría a 2ª metade da materia pendente para os alumnos que 

tiveran aprobada a 1ª parte. Sen embargo, os alumnos que non tivesen superada a 1ª parte da materia, 

realizarían un exame xeral de toda a materia.  

 

Avaliación: 

 

1.- Se se levan a cabo dous exames repartindo a materia, aplícase a seguinte porcentaxe: 

- Exames escritos: 80 % 

- Fichas de traballo: 20 % 
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2.- Se só se realiza un exame ao final do curso, a proba escrita será valorada sobre 10; considérase o 5 a 

nota mínima para superar a materia.  

 

3.- En setembro haberá un novo exame escrito para aqueles alumnos que non superasen a materia na 

convocatoria de maio, que será valorado sobre 10; considérase o 5 a nota mínima para superar a materia.  

 

O Xefe de Departamento informará de todo isto aos alumnos, así como das datas dos exames que 

aparecerán expostas coa suficente antelación no taboleiro, e dos contidos de cada proba. 

 

 

O profesor poderá reforzar as explicacións e orientará o alumno repetidor sobre as actividades que lle poden 

axudar a superar a materia. Pola súa parte, o alumno terá que: 

- participar máis activamente na clase 

- realizar actividades de repaso de coñecementos básicos 

- realizar exercicios adicionais na casa, que reforcen os seus coñecementos 

No caso dunha valoración negativa reiterada nos traballos, o profesor comentará co alumno a maneira de 

correxir os erros; exixiráselle, para recuperar, reelaborar a tarefa ou ben agardarase á corrección nos traballos 

seguintes. 
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Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino 

e a práctica docente. 

 

 

O profesorado, ademais das aprendizaxes dos alumnos, avaliará os procesos de ensino e a súa propia 

prática docente en relación co logro dos obxectivos educativos do currículo.  

 

Consideraraseque se acadaron os obxectivos fixados cando o número de alumnos que suspendan ao final do 

curso non supere o 25 % e cando o número de alumnos con notable ou sobresaliente non sexa menos do 

25%. 
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Indicadores de logro para avaliar a programación 

didáctica. 

 

 

O profesorado, ademais das aprendizaxes dos alumnos, avaliará os elementos da programación docente e 

do proxecto curricular que se indican a continuación: 

 

- Oportunidade da selección, distribución e secuenciación dos contidos aolongo da etapa. 

- Idoneidade dos métodos pedagóxicos empregados e dos materiais didácticos propostos. 

- Adecuación dos criterios de avaliación. 

- Resultados das medidas de “atención á diversidade” adoptadas. 

 

As modificacións aoproxecto curricular derivadas do proceso de avaliación incorporaránse aoproxecto 

curricular seguinte. Entre os elementos do proxecto curricular sometidos a avaliación figurarán: 

 

- A adaptación aodesenvolvemento do currículo, ás características do contorno do centro e ás necesidades 

do alumnado. 

- Racionalización dos espazos e da organización do horario escolar. 

- As accións realizadas sobre a orientación educativa e profesional do alumnado. 

 

A avaliación  da programación é responsabilidade dos profesores do departamento que procederán, ao 

rematar o curso, á revisión da programación inicial. 
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