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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
 

1º ESO: 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Estándares de aprendizaxe 

(Mínimos imprescindibles subliñados) 

Grado mínimo de consecución dos 
estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

Mínimas 
imprescindible

s:CCL, CAA,  
CD 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Ao longo de todo o curso  

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 presentacións.(1ª/2ª Av.) CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas (números, 

datas, prezos, etc.) e temas con que teña moita familiaridade, e segue instrucións e consignas de aula. 

Os números.(1ª/2ª Av.) 

Meses e días da semana.(1ª/2ª Av.) 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais breves (instrucións e 

comunicados) con estruturas previamente traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades 

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

Vocabulario dos distintos temas do 

cahier d'exercices. (1ª/2ª 
Av.)(·3ºTrim) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a 
descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

 A familia. (1ª/2ª Av.) 

 A profesión.(3º Trim.) 

 Adxectivos descriptivos. (1ª/2ª Av.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

Bloque 2. Produción de textos orais  

Ao longo de todo o curso  

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 presentacións. (1ª/2ª Av.) CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

SLEB2.2.Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e 

sobre actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en situacións de comunicación significativas 
para a súa idade e o seu nivel escolar. 

Verbos básicos (“être”, “avoir”, 

verbos regulares) e adxectivos 
calificativos. (1ª/2ª Av.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

SLEB2.3.Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais 

relacionadas con necesidades inmediatas nas que pide e se dá información sobre lugares, horarios, datas, 
prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

Os números. (1ª/2ª Av.) 

Meses e días da semana. (1ª/2ª Av.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

SLEB2.4.Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que establece contacto 

social elemental, intercambia información moi básica, manifesta os seus gustos, fai invitacións elementais e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

 Adxectivos descriptivos. (1ª/2ª Av.) 

A orientación no espacio e no tempo. 
(1ª/2ª Av.) (3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

SLEB2.5.Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias 

e intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, 
con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

Vocabulario dos distintos temas do 

cahier d'exercices. (1ª/2ª Av.) 
(3ºTrim) 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  



Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Estándares de aprendizaxe 

(Mínimos imprescindibles subliñados) 

Grado mínimo de consecución dos 

estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

Mínimas 
imprescindible

s:CCL, CAA,  
CD 

 

Ao longo de todo o curso  

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. Vocabulario dos distintos temas do 
cahier d'exercices. (1ª/2ª Av.)(3ºTrim) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas a necesidades 

inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

 O imperativo.(3ºTrim) CCL 

CAA 

CCEC 

 

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. (1ª/2ª Av.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo 

sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 

Os números. (1ª/2ª Av.) 

Meses e días da semana. (1ª/2ª Av.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

Ao longo de todo o curso  

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. (1ª/2ª Av.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

Saúdos e presentacións. (1ª/2ª Av.) CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e 

breves, relativas a necesidades inmediatas. 

Conxugación dos verbos en “-er” en 

presente, formación estándar do 
xénero e do número. (1ª/2ª Av.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 

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

Vocabulario dos distintos temas do 

libro. (1ª/2ª Av.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

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

Ao longo de todo o curso  

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 representación en francés. (1ª/2ª 
Av.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

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 presentacións. (1ª/2ª Av.) 

 Tratamentos de respeto. (3ºTrim.) 

 Frases interrogativas. (1ª/2ª Av.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 



Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Estándares de aprendizaxe 

(Mínimos imprescindibles subliñados) 

Grado mínimo de consecución dos 

estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

Mínimas 
imprescindible

s:CCL, CAA,  
CD 

 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de 

significados tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 CCL 

CAA 

CCEC 

 

SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade 

inmediata da aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados 
previamente. 

Coñecemento das reglas básicas da 

gramática e do vocabulario esencial. 

(1ª/2ª Av.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros 

e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Coñecemento superficial da cultura 

estranxeira. (1ª/2ª Av.)(3ºTrim.) 
CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

 

2ºESO: 

Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Estándares de aprendizaxe 

(Mínimos imprescindibles subliñados) 

Grado mínimo de consecución dos 
estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

Mínimas 

imprescindible
s:CCL, CAA,  

CD 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Ao longo de todo o curso  

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou educativos 

(información básica de carácter persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) 
sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

Discursos breves e sinxelos. 
(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas (datas, 

prezos, pequenas doenzas, etc.) e temas con que está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de 
aula. 

Vocabulario da vida cotiá. 

(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais procedentes de 

medios audiovisuais ou de internet, breves como instrucións e comunicados, con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas e accións presentes moi habituais, 
sempre que se fale de xeito moi pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

 CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición 

moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e estados de saúde, sensacións e sentimentos moi 
elementais. 

Vocabulario dos distintos temas do 

cahier d’exercices. 
(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

Bloque 2. Produción de textos orais  

Ao longo de todo o curso  



Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Estándares de aprendizaxe 

(Mínimos imprescindibles subliñados) 

Grado mínimo de consecución dos 

estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

Mínimas 
imprescindible

s:CCL, CAA,  
CD 

 

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. 

Discursos breves e sinxelos. 

(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CSIEE 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, 

despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender, e fai e 

responde intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 

social diaria e do tempo libre, en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel 

escolar 

Vocabulario básico da vida cotiá. 

(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais 

relacionadas coa xestión e transaccións moi sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas que pide e dá 
información sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e 
o seu nivel escolar. 

 CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente 

para establecer contacto social elemental, intercambiar información moi básica, manifestar os seus gustos, 

facer invitacións e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, 
etc.), e pedir e dar indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

Vocabulario dos distintos temas do 

cahier d’exercices. 

(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento 

de bens e servizos relativos a temas moi cotiáns (horarios dun museo, maneira de chegar, etc.), en 

conversas moi básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

Vocabulario dos distintos temas do 

cahier d’exercices. 
(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

Ao longo de todo o curso  

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

cahier d’exercices. 
(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

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

O imperativo. (1ª/2ªAv.) CCL 

CAA 

CCEC 

 

SLEB3.3. Comprende información básica e moi sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de 

si mesmo/a e sobre sentimentos, preferencias e afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios da súa 
idade. 

Verbos representativos dos distintos 

temas do cahier d’exercices. 
(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo moi 

sinxelo, e con apoio visual, sobre temas coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos 
saudables, etc., próximos á súa idade e á súa experiencia. 

 CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

Ao longo de todo o curso  



Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Estándares de aprendizaxe 

(Mínimos imprescindibles subliñados) 

Grado mínimo de consecución dos 

estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

Mínimas 
imprescindible

s:CCL, CAA,  
CD 

 

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. 

Diálogos e discursos sinxelos. 

(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

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

Diálogos e discursos sinxelos. 
(1ª/2ªAv.) (3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas postais, felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas 

e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e a necesidades 
inmediatas. 

Dominio da gramática máis básica. 
(1ª/2ªAv.)  

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 

expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (informar, preguntar, invitar, etc.) tanto 
de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

 CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

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

Ao longo de todo o curso  

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e 

estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e 
persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

Consciencia das semellanzas e 

diferencias entre os sons da lingua 
propia e o francés. (1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

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 presentacións. (1ª/2ªAv.) 

Tratamentos de respeto. (3ºTrim.) 

Frases interrogativas. (1ª/2ªAv.) 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

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

 CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros 

e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

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

Dominio das reglas básicas da 
gramática e do vocabulario esencial. 

(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade 

inmediata da aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando 

adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados 
previamente. 

Coñecemento básico da cultura 

estranxeira. (1ª/2ªAv.) ( (3ºTrim.) 
CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

3ºESO: 

 

 

 

 

 

 



Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe 

(Mínimos imprescindibles subliñados) 

Grado mínimo de consecución dos 
estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

Mínimas 

imprescindible

s:CCL, CAA,  
CD 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Ao longo de todo o curso 

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.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.3. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 

exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes) nas que se utilicen 

frases feitas e estruturas sinxelas e previamente traballadas sobre datos persoais, horarios, prezos, números e 
preguntas sinxelas, e que se desenvolvan con lentitude e boa articulación. 

 Comprender a idea xeral dunha 

mensaxe oral.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións e opinións formulados 

en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese, cando 

se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

 Comprender a idea xeral dunha 

mensaxe oral.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas de televisión e de presentacións moi sinxelas e ben 

estruturadas sobre asuntos cotiáns predicibles ou do seu interese, previamente traballados, articulados con 

lentitude e claridade (por exemplo, noticias ou reportaxes breves), cando as imaxes constitúen grande parte da 
mensaxe. 

 Comprender a idea xeral dunha 

mensaxe oral.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

Ao longo de todo o curso 

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.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

CD 

SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, etc.), seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento), facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se 
lle repita ou repetir o dito. 

 Identificar, caracterizar e describir a 

persoas coas súas cualidades e os 
seus defectos;(1ª/2ªAv.)  

 

expresar plans, facer proxectos: idea 

de futuro de intención, prediccións, 

probabilidades, posibilidades. 
(3ºTrim.) 

 

Dar e obedecer instruccións; 

negociar e compartir obligacións 

(obligación ou ausencia de 
obligación). Il faut, il ne faut 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 



pas.(1ª/2ªAv.) 

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;(1ª/2ªAv.)  

 

Expresar plans, facer proxectos: idea 
de futuro de intención, prediccións, 

probabilidades, posibilidades. 
(3ºTrim.) 

 

Dar e obedecer instruccións; 

negociar e compartir obligacións 

(obligación ou ausencia de 
obligación). Il faut, il ne faut 
pas.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 

SLEB2.4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, para realizar 

un curso de verán), achegando a información necesaria, expresando de maneira sinxela as súas opinións 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 recomendacións; 
(1ª/2ªAv.) 

intercambiar opinións; expresar a 

obligación; comparar as ventaxas e 
os inconvenientes de algo; (1ª/2ªAv.) 

 

presentar feitos insólitos; situarse en 

relación co momento dunha acción, 

dun feito que rematou ou que non 
rematou aínda, sobre feitos recentes e 
experiencias; (1ª/2ªAv.) 

 

negociar e compartir 
obligacións.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

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.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo de 

aparellos de uso cotián (por exemplo, unha máquina expendedora), así como instrucións sinxelas para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (por exemplo, nun centro docente). 

Ser capaz de entender instruccións 

básicas de funcionamento dun 
aparello. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que se fala de si mesmo/a; se 

describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos pasados, e se expresan de 
maneira sinxela sentimentos e desexos, plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Comprender unha presentación 
escrita. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

 Entender unha circular. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.5. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese (por exemplo, sobre unha 
cidade), sempre que poida reler as seccións difíciles 

 Ser capaz de consultar a Wikipedia. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 



 

1ºBACHARELATO: 

 

Ao longo de todo o curso 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por exemplo, 

con amigos/as noutros países), na que se intercambia información, se describen en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais, e se fan e se aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans). 

 Ser capaz de escribir unha carta. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e relativa aos seus intereses ou ás 

súas afeccións (por exemplo, para asociarse a un club internacional de xente nova). 

 Ser capaz de cubrir un formulario. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.), onde fai comentarios moi breves ou 

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

Ser quen de mandar un correo 
electrónico. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas, ou a 

entidades comerciais, fundamentalmente para solicitar información, respectando as convencións formais e as 
normas de cortesía básicas deste tipo de textos, e fai unha presentación do texto limpa e ordenada. 

 Saber escribir unha carta. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

Ao longo de todo o curso 

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.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas culturais que poidan existir. 

Saúdos e presentacións. (1ª/2ªAv.) 

Tratamento de 
respeto.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de 

significados tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

Ser capaz de expresarse de xeito 

organizado.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 
CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Coñecemento somero da cultura 

francesa.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 
CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade 

inmediata da aula (pedir ou dar información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar e 
traballados previamente. 

Coñecemento básico do léxico e da 

gramática correspondente a este 

nivel.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



Segunda Lingua Estranxeira. 1º de BACHARELATO 

Estándares de aprendizaxe 

(Mínimos imprescindibles subliñados) 

Grado mínimo de consecución dos 
estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

Mínimas 

imprescindible

s:CCL, CAA,  
CD 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Ao longo de todo o curso 

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..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

conteñan instrucións, indicacións ou outra información claramente estruturada, sempre que poida volver 

escoitar o dito ou pedir confirmación. 

 Entender unha grabación curta e 
sinxela..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, información relevante de 

carácter habitual e predicible sobre asuntos prácticos no ámbito educativo (datos persoais, intereses, 

preferencias, e gustos e proxectos persoais e educativos, coñecemento ou descoñecemento, acordo e 
desacordo, etc.), sempre que poida pedir que se lle repita ou que se reformule, aclare ou elabore algo do que se 
lle dixo. 

 Entender unha mensaxe oral curta e 
sinxela..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.4. Entende o que se di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes ou centros docentes), e os puntos principais e a información relevante cando se 
lle fala directamente en situacións menos habituais, pero predicibles (por exemplo, a perda dun obxecto), sempre 
que poida volver escoitar o dito. 

 Entender unha mensaxe oral curta e 
sinxela..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes en presentacións sobre temas coñecidos ou do seu interese 

nos ámbitos persoal e educativo; e de programas informativos, documentais, entrevistas en televisión, anuncios 
publicitarios e programas de entretemento, cando o discurso está ben estruturado e articulado con claridade 
nunha variedade estándar da lingua, e con apoio da imaxe. 

 Entender unha mensaxe oral curta e 
sinxela..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

Ao longo de todo o curso 

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..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB2.2. Toma parte en conversas formais ou entrevistas de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas 
moi habituais nestes contextos, intercambiando información relevante sobre feitos concretos, pedindo 

instrucións ou solucións a problemas prácticos, suscitando de xeito sinxelo e con claridade os seus puntos de 
vista, e xustificando brevemente as súas accións, opinións e plans. 

Participar nunha entrevista 
breve.(1ª/2 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais pero predicibles que 

poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais ou educativos (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, estudos, relacións coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza estratexias de 

comunicación lingüísticas (uso de exemplos e palabras de significado próximo) e xestos apropiados. 

 Poder manter unha 

conversa..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre 

asuntos cotiáns, nas que intercambia información e se expresan e xustifican opinións brevemente; narra e 

describe feitos sinxelos ocorridos no pasado ou expresa brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións; expresa e xustifica sentimentos de xeito sinxelo, e describe con certo detalle 

 Poder manter unha 
conversa..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 



aspectos concretos de temas de actualidade moi coñecidos ou de interese persoal ou educativo. CCEC 

CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

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..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.2.Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicacións sinxelos de carácter 

público, institucional ou corporativo, que conteñan instrucións e indicacións de carácter previsible, claramente 

estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal ou educativo (por exemplo, sobre cursos, 
prácticas ou becas). 

 Entender a maior parte dun 
anuncio..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.3. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos ou de programas 

informáticos de uso habitual, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia 
no ámbito público e educativo. 

 Comprender un manual de 
instruccións..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter dos personaxes e as 

características do lugar e o tempo en que se desenvolven. 

 Poder facer o resumo dun 

texto..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou 

blogs, na que se describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se intercambian 

información e opinións sobre aspectos concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 Comprender un correo 
electrónico..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal institucional ou comercial sobre asuntos que poden 

xurdir, por exemplo, mentres organiza ou realiza unha viaxe ao estranxeiro (concesión dunha bolsa, 
confirmación dun pedimento, reserva dun hotel, etc.). 

 Ser capaz de ler unha notificación de 

carácter formal/oficial..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

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..(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.2. Completa un cuestionario con información persoal, educativa ou ocupacional (nivel de estudos, 

materias que cursa, preferencias, etc.) cunha finalidade específica, como inscribirse nun curso ou solicitar un 

campamento de verán. 

 Redactar un currículo. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

transmite información e opinións sinxelas, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

 Ser capaz de poñer un pequeno 

anuncio. 

CCL 

CAA 

CSC 



2ºBACHARELATO: 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 

entidades comerciais, na que pide ou dá información, ou solicita un servizo, respectando as convencións 
formais e normas de cortesía máis comúns neste tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada do texto. 

 Ser capaz de enviar ou solicitar un 
informe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

información esencial sobre un tema educativo, facendo breves descricións e narrando acontecementos seguindo 
unha estrutura esquemática moi sinxela (título, corpo do texto e, de ser o caso, conclusión e bibliografía). 

 Ser capaz de escribir un pequeno 
ensaio.(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

Ao longo de todo o curso 

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..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 

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

 Ser capaz de comunicarse de xeito 
comprensible. .(1ª/2ªAv.) 

 Amosar coñecementos básicos da 
cultura francesa..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 Ser capaz de comunicarse de xeito 
comprensible..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 Ser capaz de comunicarse de xeito 

comprensible..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 
CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade 

inmediata da aula (pedir ou dar información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.), utilizando 

adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar 
suficientes para comunicar con eficacia. 

 Ser capaz de comunicarse de xeito 
comprensible..(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



Segunda Lingua Estranxeira. 2º de BACHARELATO 

Estándares de aprendizaxe 

(Mínimos imprescindibles subliñados) 

Grado mínimo de consecución dos 
estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

Mínimas 

imprescindible

s:CCL, CAA,  
CD 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Ao longo de todo o curso 

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 complexa.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico, 

sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación. 

Entender unha grabación longa e 
complexa.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e predicible 

(datos persoais, formación, gustos, intereses e expectativas ou plans de futuro), sempre que poida pedir que se 
lle repita, ou que se reformule, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que participa, explicacións ou xustificacións 

básicas de puntos de vista e opinións, sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, 
articulados de maneira clara, así como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de 

aspectos abstractos de temas como a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade,se a persoa 
interlocutora está disposta repetir ou reformular o dito. 

Entender unha mensaxe oral longa e 
complexa.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

Ao longo de todo o curso 

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 presentación oral de 
certa complexidade.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios 

técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se expresa e xustifica 

brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou 
plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con 

certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por 
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



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 
profundidade.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB2.5.  Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou ocupacional, 

sobre temas habituais nestes contextos, intercambiando información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 

con claridade, e razoando e explicando brevemente e de maneira coherente as súas accións, as súas opinións e 
os seus plans. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

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 

periodístico e entendelo 
perfectamente.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e comunicacións 

de carácter público, institucional ou corporativo claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu 
interese persoal, educativo ou ocupacional (organización de grupos de traballo, información sobre actividades 
de formación específicas, etc.). 

Entender completamente un 
anuncio.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.3. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural). 

 CCL 

CD 

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.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CCEC 

CAA 

CSC 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos; nas que se narran feitos e 

experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Comprender un correo 

electrónico.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CD 

CAA 

SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan documentos para 
unha estadía de estudos no estranxeiro). 

Ser capaz de ler unha notificación de 
carácter formal/oficial.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CCEC 

CD 

SLEB3.7. Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de referencia ou 

consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan mapas, 

fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que axuden á comprensión sobre temas relativos a materias 
educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

Ser capaz de realizar unha búsqueda 
na Wikipedia. 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Ao longo de todo o curso 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe experiencias, 

impresións e sentimentos; narra, de xeito lineal e coherente, feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas ou feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas 

concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes e xustificando brevemente as súas opinións sobre 
eles. 

Escribir unha carta, mandar un 
correo electrónico. 

CCL 

CD 

CSC 

SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (nivel de estudos, 

materias que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como solicitar unha bolsa. 

Redactar un currículo. CCL 

CD 

CAA 



 

2. Avaliación e cualificación 
 

2.1. Aprendizaxes e competencias imprescindibles para acadar a avaliación positiva na materia. 

 

O alumnado que supere a materia terá acadadas as competencias marcadas para os dous primeiros trimestres. Estas competencias foron 

desenvolvidas por medio dos contidos e dos estándares aprendizaxes que establece a Programación. 

 

2.2. Convocatoria ordinaria 

 

Durante o terceiro trimestre o alumnado poderá mellorar a súa nota final. A nota na avaliación ordinaria será a maior nota das seguintes opcións:  

a) media aritmética das dúas primeiras avaliacións (50% 1ª avaliación + 50% 2ª avaliación)  

b) media aritmética das dúas primeiras avaliacións mais a suma da nota obtida durante o terceiro trimestre. 

 

Esta mellora da nota final poderá ser de ata un 20% sobre a nota media dos dous primeiros trimestres.  

Para obter esta nota terase en conta o traballo realizado polo alumnado durante o terceiro trimestre, polo que será o docente quen elixa como 

reflectir a nota na avaliación ordinaria. 

O traballo proposto consistirá na realización de actividades de comprensión oral, de comprensión escrita, de produción escrita, de aspectos 

gramaticais e lexicais. 

 

Instrumentos da 3ª avaliación 

Participación do alumnado en AV, videoconferencias, etc. 

Realización e entrega das actividades propostas polo profesorado en AV. 

 

2.3. Convocatoria extraordinaria 

Proba escrita.  

Esta proba terá como finalidade avaliar as competencias e contidos traballados durante os dous primeiros trimestres. 

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

 CCL 

CD 

CAA 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha 

reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste 
tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada do texto. 

Ser  capaz de enviar ou solicitar un 
informe. 

CCL 

CCEC 

CD 

CSC 

SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos breves e sinxelos, atendendo á súa 

estrutura básica e particularidades sintáctico-discursivas elementais, nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo, ocupacional ou menos habitual, describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e 

lugares; narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de 
certas accións. 

Ser capaz de escribir un 

ensaio.(1ª/2ªAv.) 

CCL 

CCSC 

CD 

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

Ao longo de todo o curso 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia comunicativa patróns de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

Ser capaz de comunicarse de xeito 

aceptable.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CAA 

CCEC 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e amosa respecto e interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir, adecuando a súa produción ás convencións sociolingüísticas da lingua meta. 

Amosar coñecementos xerais da 
cultura francesa.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CCEC 

CSC 

CAA 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de 

significados tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

Ser capaz de comunicarse de xeito 

aceptable.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 
CCL 

CCEC 

CSC 

CAA 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Ser capaz de comunicarse de xeito 

aceptable.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 
CCL 

CCSC 

CCEC 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade 

inmediata da aula (pedir ou dar información, organizar unha tarefa, etc.), utilizando adecuadamente as 

estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar, suficientes para comunicar 
con eficacia. 

Ser capaz de comunicarse de xeito 
aceptable.(1ª/2ªAv.)(3ºTrim.) 

CCL 

CCSC 

CAA 



2.3. Recuperación para o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores 

O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores deberá realizar o boletín correspondente á 2ª parte da materia. 

 Este boletín foi entregado persoalmente antes do cese lectivo e está colgado na Aula Virtual no apartado de pendentes do departamento de francés. 

 A realización e entrega de este boletín suporá o 50% da nota final.  

O 50% restante corresponde á realización do primeiro boletín e á proba escrita da primeira parte.  

 

 

Avaliación extraordinaria  

Se na avaliación de maio o alumnado non conseguise superar a materia, en setembro deberá realizar unha proba [presencial ou telemática, en 

función das circunstancias] 

 

 

3. Metodoloxía e actividade do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e no seu caso ampliación) 

 
3.1 Principios metodolóxicos xerais 

 

Os criterios xerais a considerar para o deseño e o desenvolvemento desta programación didáctica serán os seguintes:  

a) Favorecer que o alumnado poda promocionar e titular ó seguinte curso.  

b) Ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o alumnado e que se materializa nas diferencias de apoio que pode recibir o 

alumnado no seu entorno e a dispoñibilidade de recursos tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial.  

c) Evitar o incremento do estrés propio da situación cunha proposta excesiva de tarefas e actividades educativas a desenvolver neste 3º trimestre.  

d) Evitarase a sobrecarga de tarefas a facer polo alumnado  

e) As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a recuperación, repaso, reforzo e ampliación, se é o caso.  

f) O profesorado seleccionará e adaptará as metodoloxías mais axeitada á situación e ós recursos tecnolóxicos dispoñibles polo seu alumnado e 

tentarase en todo momento o emprego de recursos mínimos e sinxelos. 

 

 

3.2 Actividades 

 

A metodoloxía didáctica adaptarase á ensinanza non presencial:  

 

Método de ensino Descrición 

Aula Virtual do IES Eduardo Pondal de Ponteceso • Proposta do traballo na aula virtual  

• O alumnado entrega as tarefas realizadas.  

• O docente aporta ás correccións necesarias 

ao alumnado [retroalimentación positiva] 

• Materiais complementarios 

 

 

4. Información e publicidade 

 

 
Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 

Información ao alumnado: facilitarase polas seguintes canles: aula virtual, correo electrónico, Cisco Webex 

(videoconferencias e videotitoriais). 

Información ás familias: facilitarase polas seguintes canles: a través de titorías, a plataforma Abalar, por correo 

electrónico e teléfono. 

 

 

Publicidade 

 

Na páxina web do centro 

 

 

 


