
2018-2019 2020-2021 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

PROGRAMACIÓN 

DO 

DEPARTAMENTO DE 
FRANCÉS 

 
IES ELVIÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alejandro Toval Porta 

2021-2022 



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 2021/22 

1 

 

 

 

INDICE 
 
 

 
 

Páxina 
1. Introducción e contextualización. 2 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias básicas. 4 

3. Obxectivos, estándares de aprendizaxe, contidos e criterios de 

avaliación por curso. 

 
6 

3.1. Obxectivos xerais. 6 

3.2. 1º ESO. 8 

3.3. 2º ESO. 19 

3.4. 3º ESO. 28 

3.5. 4º ESO. 40 

3.6. 1º BACHARELATO. 52 

3.7  2º BACHARELATO     63 

4. Temporalización, contidos mínimos para superar a materia por curso 

e posibles escenarios nun contexto COVID. 

 
75 

5. Avaliación: procedementos e criterios de cualificación. 83 

6. Recuperación de materias pendentes. 87 

7. Medidas de atención á diversidade. 88 
8. Concrecións metodolóxicas, materiais e recursos didácticos. 89 

9. Criterios sobre a avaliación e promoción do alumnado e 

indicadores de logro da práctica docente. 

 
    92 

10. Avaliación inicial e medidas a adoptar. 95 
11. Elementos transversais a traballar. 95 

12. Actividades complementarias. 97 

13. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da 
programación. 

- 

97 



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 2021/22 

2 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O departamento de francés está composto polo seguinte profesorado: 

- ALEJANDR O TOVAL – Profesor con destino definitivo - Xefe do Departamento. 

- BELÉN PREGAL – Profesora interina. 

 
ALUMNADO. 

 
- 1º ESO 5 grupos. 

- 2º ESO 4 grupos. 

- 3º ESO 3 grupos. 
- 4º ESO 1 grupo. 

- 1º BAC 1 grupo. 

- 2º BAC 1 grupo. 

 
 
 

O reparto dos grupos é como sigue. 

 
Profesor Grupos 

 
 
 

Alejandro Toval 

1º ESO B/C/D/E 
 

4º ESO A/B/C 
 
1º BAC A /B 
 

2º BAC A 

Beatriz Sempere 1º ESO A 
2º ESO A/B/C/D 
3º ESO A/ B/C 
 

 

 
 

O IES Plurilingüe Elviña é un instituto situado no barrio do mesmo nome da cidade de 

A Coruña. O alumnado do mesmo pertence a unha clase social media baixa e caracterizase pola 

gran diversidade existente entre eles, con abundancia de alumnos de minorías sociais e 

estranxeiro. Algúns deles incorpóranse ao instituto tardiamente e sen ter estudiado previamente 

unha lingua estranxeira e incluso con deficiencias nas competencias básicas. Iso implica que na 
mesma aula atópanse niveis moi diferentes e ritmos de aprendizaxes moi distintos que 

loxicamente ten consecuenc ia na metodoloxía a empregar. 

 
Todos os expertos resaltan que a formación lingüística no contexto escolar e un 

instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no 

ámbito educativo e na vida profesiona l e social, especialmente en contextos formais e educativos. 
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A lingua aprendese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e 

escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, como medio das relacións 

interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexión, e  

porta de acceso ao coñecemento. 

 
Mediante o dialogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, 

como o recoñecemento do outro, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da 

identidade das demais persoas, a aceptación de diversidade persoal, social e cultural e o respecto 

polos dereitos fundamentais. 

 
A situación da sociedade multilingüe en que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de 

carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo de alumnado nas linguas que 

adquira ao longo da súa vida e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa 

plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social e para o éxito escolar. 

 
 

 

2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

A incorporación das competencias básicas ao currículo introduce dous novos enfoques: 
por unha banda permítenos identificar as aprendizaxes imprescindibles para o alumnado e por 

outra banda achega unha visión integradora do proceso de aprendizaxe. Isto quere dicir que, 

aínda que as areas e materias son as que ofrecen os contidos concretos diferenciados, a 

aprendizaxe debera facerse desde unha perspectiva integradora e de colaboración 

 
A materia de lingua estranxeira relacionase moi directamente coa competencia en comunicación 

lingüística, pero, debido aos seus trazos comunicativos, sociais e culturais, tamén contribúe ao 

desenvolvemento doutras competencias como a de aprender a aprender, a do tratamento da 

información e competencia dixital, a competencia social e cidadá, a competencia artística e  
cultural e a da autonomía e iniciativa persoal. De maneira mais tanxencial tamén contribúe as 

competencias matemática e do coñecemento e a interacción co mundo físico, especialmente 

mediante a utilización da lingua estranxeira como instrumento de información con outros 

contidos do currículo. 

 
Sen dúbida a materia de lingua estranxeira contribúe a competencia en comunicación 

lingüística pois ofrece mais oportunidades para interactuar en situacións comunicativas e para 

reflexionar sobre a linguaxe en xeral a través da comparación entre as distintas linguas que se 
están a aprender. 

 
Ademais, a lingua non so e un medio para a comunicación, tamén e unha ferramenta 

esencial para o acceso a outras aprendizaxes non lingüísticas. Isto, unido a utilización da 
gradación dos logros nas aprendizaxes propostas polo Marco Común Europeo de Referenc ia e ao 
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uso consciente de estratexias de aprendizaxe, contribúe a espertar no alumnado a consciencia do 

estado dos seus coñecementos e o desexo de utilizar a lingua estranxeira como instrumento de 

acceso a información universal, favorecendo un proceso dinámico de aprendizaxe ao longo da 

vida. E por isto que a materia de lingua estranxeira contribúe de xeito directo a competencia de 

aprender a aprender, xa que será a través dela que o alumnado accedera a distintos tipos de 

informac ión, textos e contidos que lle permitan acceder a aprendizaxe . 

 
A aprendizaxe dunha lingua ten tamén un compoñente social que vai axudar ao 

desenvolvemento global das persoas. A contribución da materia de lingua estranxeira a 

competencia social e cidadá prodúcese a través de dúas vías. Por unha banda, todas as linguas son 

un vehículo para a interacción social, e a súa aprendizaxe comprende non so os aspectos 

exclusivamente lingüísticos, senón tamén os compoñentes socioculturais que subxacen no uso 

desa lingua. 

 
Por outra banda, non podemos esquecer que toda lingua e un vehículo de transmisión 

cultural e que o seu coñecemento favorece a tolerancia e o respecto polas outras culturas, 

relacionando a cultura propia coa estranxeira, aceptando a diversidade de valores, e superando 

prexuízos, favorecendo actitudes socialmente positivas tales como a cooperación a través do 

traballo compartido, o respecto ao interlocutor ou a partic ipac ió n activa en debates. 

 
Desde a materia de lingua estranxeira, a contribución a competencia no tratamento da 

información e a competencia dixital vai ser esencial. O tratamento da información vaise traballar 

desde esta área como un contido específico a través de actividades que requiran do alumnado o 

manexo de fontes informativas en distintas linguas, soportes e modelos lingüísticos e o seu 
procesamento e presentación posterior. 

 
Da mesma maneira a contribución á competencia dixital vai ser continua, desde o uso das  

TIC para a creación de distintos contextos comunicativos: chats, foros, correo electrónico, blogs, 

etc., pasando polo uso de distintas ferramentas dixitais para manexar a información: CD, DVD, 
internet, presentacións de PowerPoint... ata o uso de distintos recursos para a aprendizaxe das 

linguas: programas de software específicos, páxinas web, dicionarios en liña, tradutores 

automáticos, etc. 

 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira ofrece igualmente oportunidades para o 

achegamento ás súas principais manifestacións artísticas e culturais. Así, contribuirase ao 
desenvolvemento da competencia artística e cultural do alumnado a través da presentación de 

modelos lingüísticos que conteñan valores artísticos ou culturais de maneira que aprenda a 

valoralos e a atopar goce estético neles. 

 
O coñecemento dunha lingua estranxeira vai facilitar a competencia de autonomía e 

iniciativa persoal. Permítelle manexarse en situacións nas que, doutro xeito, non sería posible ou 

necesitaría de axuda. Supón a superación de dificultades e xera auto confianza e autoestima, 

converténdose nunha ferramenta esencial á hora de desenvolver aspectos relacionados coa 

autonomía propia. Mediante a preparación e realización de tarefas comunicativas, fomenta o 

desenvolvemento da capacidade de xestionar os proxectos e iniciativas propias a través do tra ballo 

cooperativo, identificando as metas e as necesidades, propoñendo obxectivos, planificando 

accións e estratexias para conseguilos, buscando solucións ante as dificultades. 
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A competencia plurilingüe estase a conformar como un aspecto esencial para a protección 

e o desenvolvemento da herdanza lingüística, como fonte de enriquecemento mutuo. Esta 

competencia permitiralles ás alumnas e aos alumnos relacionar, de modo significativo, as distintas  

culturas ás que teñen acceso mediante os seus coñecementos lingüísticos e lograr unha mellor 

comprensión delas. As competencias lingüística e cultural respecto de cada lingua modifícanse  

mediante o coñecemento mutuo e contribúen a crear unha conciencia, unhas destrezas e unhas 

capacidades interculturais. Permiten que as alumnas e os alumnos desenvolvan unha 

personalidade máis rica e complexa, melloran a capacidade de aprendizaxe posterior de novas 

linguas e de apertura a novas experiencias culturais. Tales competencias permitiranlle ao 

alumnado axudar como mediador a conseguir algún grao de comunicación entre persoas que 

non teñan unha lingua común e carezan, xa que logo, da capacidade para comunicarse . 

 
Xunto con todo o anterior, o sentido e as funcións desta materia veñen determinados 

tamén por razóns profundamente educativas, derivadas da contribución que realiza ás 

competencias básicas e aos obxectivos educativos xerais. O proceso de ensino e aprendizaxe de 

linguas estranxeiras contribuirá á formación educativa do alumnado desde unha perspectiva 

global que favoreza o desenvolvemento da súa personalidade, compense as desigualdades de 

partida axudando á integración social, teña en conta as distintas capacidades e ritmos de 

aprendizaxe e posibilite o acceso a datos de interese. 

 
 

 

3.- OBXECTIVOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, 

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR CURSO 

OBXECTIVOS XERAIS 
 

O ensino da lingua estranxeira terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes 

capacidades: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica oral en distintas situacións 

comunica tivas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperació n co falante . 
2. Comunicarse oralmente en situacións habituais de forma comprensible, axeitada e con certo 

nivel de autonomía. 

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado ás capacidades e intereses do alumnado 
co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de  

enriquecemento persoal. 

4. Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre distintos temas utilizando recursos axeitados de  

cohesión e coherencia. 

5. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da 

lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionando sobre o propio proceso de adquisición 

da lingua e transferindo á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación 

adquiridas noutras linguas. 
7. Buscar, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito na lingua estranxeira 

utilizando todos os medios ao seu alcance, (bibliotecas, tecnoloxías da información e a 

comunicación e as estratexias de aprendizaxe). 
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8. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como instrumento de acceso á información 

e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, como medio de comunicación e  

entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas evitando calquera tipo 

de discriminac ión e de estereotipos lingüísticos e cultura is. 

9. Manifestar unha actitude receptiva e de auto confianza na propia capacidade de aprender e  

usar a lingua estranxeira. 
10. Coñecer os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, 

establecer relación entre aspectos culturais deses países e os propios rexeitando estereotipos 

negativos. 
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1º ESO 
 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Ob 

xect 

ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 

mensaxes orais: 

– Uso do contexto verbal e non verbal, e dos 

coñecementos previos sobre a situación 

(quen fala a quen, con que intencións, onde 

e cando) que dan lugar a inferencias do 

significado baseadas no contexto. 

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o 

tema. 

– Identificación de palabras clave. 

– Adaptación da escoita á súa finalidade (global 

e/ou específica). 

– Identificación dos recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos. 

– Inferencia do significado probable das 

palabras ou das frases que descoñece, a partir 

do contexto e das experiencias e os 

coñecementos transferidos desde as linguas 

que coñece á lingua estranxeira. 

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

▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión 

oral, reescoitando o texto gravado ou 

solicitando repetición ou reformulacións do 

dito. 

▪ B1.4. Memorización de expresións orais breves 

significativas (saúdos, despedidas, consignas de 

▪ B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas 

á información persoal moi básica (nome, idade, gustos, etc.), 

así como instrucións e peticións elementais relativas ao 

comportamento na aula. 

▪ B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, 

ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 

xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non 

verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a situación 

(quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan 

lugar a inferencias do significado baseadas no contexto, e as 

experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas 

que coñece. 

▪ B1.3. Comprender o sentido global e as informacións 

específicas máis relevantes de mensaxes orais sinxelas e moi 

básicas (por exemplo, seguir instrucións ou indicacións, 

identificar persoas, obxectos e lugares descritos cun 

vocabulario básico) emitidas cara a cara, gravadas ou en 

soporte multimedia, sobre situacións habituais de 

comunicación, se se fala moi amodo e con moita claridade. 

▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e 

breves sobre temas cotiáns habituais e de necesidade 

inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito 

persoal, sempre que se fale con lentitude, articulando de 

forma clara e comprensible. 

▪ SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 

habituais sobre asuntos persoais ou educativos (nome, 

idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale 

de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais 

relacionadas con necesidades inmediatas (números, datas, 

prezos, etc.) e temas con que teña moita familiaridade, e 

segue instrucións e consignas de aula. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información 

máis relevante de textos orais breves (instrucións e 

comunicados) con estruturas previamente traballadas, 

léxico moi común relacionado con necesidades 

inmediatas, procedentes de medios audiovisuais ou de 

internet, sempre que se fale de xeito pausado e ben 

articulado, e poida volver escoitar o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.4. Comprende a información esencial en 

conversas breves e moi sinxelas nas que participa, que 

traten sobre temas familiares como, por exemplo, 

un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o  tempo  libre, ou 

a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un 

lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Ob 

xect 

ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 aula, preguntas sobre idade, orixe, etc.).    

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

▪ 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 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, 

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

erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan 

que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas moi básicas relativas a 

saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, 

colaborando para entender e facerse entender. 

 
▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si 

mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, datas, 

cantidades) moi habituais da vida diaria, usando un repertorio 

básico de palabras e frases moi simples memorizadas, e 

facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora 

necesite que se repita ou repetir o dito. 

▪ B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais 

(idade, lugar de residencia, familia, orixe, gustos, posesións, 

etc.), utilizando un repertorio moi básico de expresións moi 

sinxelas e habituais sobre estes datos. 

▪ SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha 

actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 

diferentes situacións comunicativas, esforzándose por 

utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para 

pedir axuda ou aclaracións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións 

colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre 

actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en 

situacións de comunicación significativas para a súa idade 

e o seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 

facéndose entender en situacións moi habituais 

relacionadas con necesidades inmediatas nas que pide e se 

dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos, 

cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o 

seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Ob 

xect 

ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 coherencia básica e estrutura adecuada, e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e 

ás fórmulas de cada tipo de texto 

memorizados e traballados na clase 

previamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 

versión máis modesta) ou da mensaxe 

(facer concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 

parecido. 

– Definición ou paráfrase dun termo ou 

expresión. 

– Uso da lingua materna ou 

"estranxeirización" de palabras da lingua 

meta. 

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, uso de deícticos 

ou realización de accións que aclaran o 

significado. 

– Uso da linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (acenos, expresións faciais, 

posturas, e contacto visual ou corporal). 

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 

puah, etc) de valor comunicativo. 

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

básicas, cara a cara, nas que establece contacto social 

elemental, intercambia información moi básica, manifesta 

os seus gustos, fai invitacións elementais e ofrecementos, 

e pide e dá indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e 

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

intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi 

básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con 

preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 

interlocutora para entender e facerse entender. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Ob 

xect 

ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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

cara ás demais persoas para comprender e 

facerse comprender. 

▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 

interacción segundo o tipo de situación de 

comunicación (chegada e saída do centro 

docente, conversa telefónica, compravenda, 

etc.), igualmente cotiás e moi básicas. 

   

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema, a partir da 

información superficial: imaxes, organización 

na páxina, t ítulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 

pola tarefa (en superficie ou oceánica, 

selectiva, intensiva ou extensiva) 

– Distinción de tipos de comprensión 

necesarios para a realización da tarefa 

(sentido xeral, información esencial e puntos 

principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto. 

▪ B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, títulos 

e outras informacións visuais, e aos coñecementos previos 

sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos 

transferidos desde as linguas que coñece), identificando a 

información máis importante e deducindo o significado de 

palabras e expresións non coñecidas. 

▪ B3.2. Seguir instrucións básicas e comprender avisos, obrigas 

e prohibicións moi sinxelas e predicibles, e traballadas 

previamente. 

▪ 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, 

▪ SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados 

relativos a temas do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións 

básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, 

de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con 

apoio visual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela de 

correspondencia persoal breve na que se fala de si 

mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses referidos 

a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Ob 

xect 

ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 – 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. 

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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

competencias xerais e comunicativas, co fin 

de realizar eficazmente a tarefa (repasar o 

que se sabe sobre o tema, o que se pode ou 

se quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun 

dicionario ou dunha gramática, obtención 

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección 

da persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, 

redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a 

partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na 

aula. 

▪ B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite 

información persoal. 

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

información, instrucións e indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

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

empregando expresións e enunciados traballados 

previamente, para transmitir información, ou con 

intencións comunicativas propias da súa idade e do seu 

nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal moi básica e relativa ao seus datos 

persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, 

gustos, etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Ob 

xect 

ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de textos escritos, 

para elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre 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.). 

– 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.). 

▪ 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. 

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

felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e 

breves, relativas a necesidades inmediatas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 

expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa 

determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) t anto de 

forma manuscrita como en formato dixital, cunha 

presentación limpa e ordenada. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Ob 

xect 

ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 – Reescritura definitiva.    

 
Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
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▪ 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; condicións 

de vida elementais (vivenda); relacións 

interpersoais (familiares, de amizade ou 

escolares), comida, lecer, deportes, 

comportamentos proxémicos básicos, lugares 

máis habituais, etc.; e a costumes, valores e 

actitudes moi básicos e máis evidentes sobre 

aspectos propios da súa idade nos países onde 

se fala a lingua estranxeira. 

 

 
– Identificación dalgunhas similitudes e 

diferenzas elementais e máis significativas nos 

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

entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significado 

evidente, e pronunciar e entoar con razoable 

comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces 

para se facer entender. 

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

t ipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para o 

seu nivel escolar. 

▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos 

orais e escritos os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 

comportamento e convencións sociais, respectando as normas 

de cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de 

palabras ou frases que descoñece a partir das experiencias e os 

coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

▪ B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos das 

devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis 

habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para 

comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados 

en clase previamente. 

▪ B5.6. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 

etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, relacionados cos 

elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

▪ SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, 

produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas 

moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, etc.), e iníciase no uso de 

patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Ob 

xect 

ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 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. 

 
▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e 

escritas básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 

(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, 

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

en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

▪ 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 

– Identificación de similitudes e diferenzas 

entre as linguas que coñece para mellorar a 

súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valorando as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe. 

▪ SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito solicitado 

na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata 

da aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, 

felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 

estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 

básicos e traballados previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 

– Iniciación e mantemento de relacións 

persoais e sociais básicas propias dasúa idade. 

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

actividades. 

– Narración de acontecementos e descrición de 

estados e situacións presentes, e expresión 

moi básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e 

indicacións, e expresión moi sinxela de 

opinións e advertencias. 

– Expresión do coñecemento, o 

descoñecemento e a certeza. 

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

– Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así como 

os seus contrarios. 

– Establecemento e mantemento básicos da 

comunicación e a organización elemental do 

discurso. 

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

relativo a: 

– Identificación persoal elemental; vivenda, 

fogar e contexto; actividades básicas da vida 

diaria; familia e amizades; traballo, tempo 

libre, lecer e deporte; vacacións; saúde máis 

básica e coidados físicos elementais; 

educación e estudo; compras básicas; 

alimentación e restauración; transporte, 

tempo meteorolóxico e tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos 

moi básicos e moi habituais (saúdos, 

despedidas, preguntas por preferencias e 

expresión sinxelas de gustos) e léxico sobre 

temas relacionados con contidos moi sinxelos 

e predicibles doutras áreas do currículo. 

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

 ▪ SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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CONTIDOS SINTÁCTICO - DISCURSIVOS 
 

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

moins); explica- tivas (parce que). 

Relacións tempora is (avant, après). 
Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!) 

Negación (ne/n’ pas). 
Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ceque 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: pre- sente; futuro (présent, futur proche); impératif. 

Expresió n do aspecto: puntua l (frases simples); habitua l (présent). 
Expresión da modalidade: factualidade (phrases dé- claratives); capacidade (pouvoir); necesidade (il faut+infinitif); obriga/prohibición (il faut, 

imperativo); permiso (pouvoir : est-ce que je peux); intención/desexo (vouloir); cortesía (distinc tio n tu/vous). 

Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles définis, indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), 

pronoms toni- ques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos posesivos dun só propietario); a existencia (ex. i l y a, il n’y a pas); 

a cualidade (xénero e número dos ad- xectivos 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, beau- coup, un kilo, un tube. 

Expresión do espazo (pré- positions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au + pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, 

pro- venance (venir de + ville), destination (aller à +ville). 
Expresión do tempo: pun- tual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; in- dicacións de tempo (au- jourd’hui); duración (de) à); 

secuenciación (à partir de + heure); frecuencia (d’habitude). 

Expresión do modo (à / en + medios de transporte) 
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2º ESO 
 
 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 

mensaxes orais: 

– Uso do contexto verbal e non verbal, e dos 

coñecementos previos sobre a situación (quen 

fala a quen, con que intencións, onde e cando) 

que dan lugar a inferencias do significado 

baseadas no contexto; 

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o 
tema. 

– Identificación de palabras clave. 

– Adaptación da escoita á súa finalidade (global 

e/ou específica) 

– Identificación dos recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos. 

– Inferencia do significado probable das palabras 

ou das frases que descoñece, a partir do 

contexto e das experiencias e os coñecementos 

transferidos desde as linguas que coñece á 

lingua estranxeira. 

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 

nunha situación comunicativa. 

▪ B1.1. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal e pública moi básica (identificación 

persoal, gustos, etc.), así como instrucións e peticións 

elementais relativas ao comportamento e actividades na 

aula. 

▪ B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 

ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: 

anticipación do contido xeral do que se escoita con 

axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 

coñecementos previos sobre a situación (quen fala a 

quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar 

a inferencias do significado baseadas no contexto, e as 

experiencias e os coñecementos transferidos desde as 

linguas que coñece. 

▪ B1.3. Comprender o sentido global e as informacións 

específicas máis salientables de mensaxes orais sinxelas e 

moi básicas (por exemplo, onde e cando ocorre algo, 

seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas 

que posúen algo, obxectos e lugares descritos cun 

vocabulario básico, etc.) emitidas cara a cara, gravadas 

ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais de 

▪ SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas 

e habituais sobre asuntos persoais ou educativos 

(información básica de carácter persoal, solicitudes de 

enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) 

sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, 

e se repita se o necesita. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais 

relacionadas con necesidades inmediatas (datas, 

prezos, pequenas doenzas, etc.) e temas con que está 

moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de 

aula. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 

información máis salientable de textos orais 

procedentes de medios audiovisuais ou de internet, 

breves como instrucións e comunicados, con 

estruturas previamente traballadas, léxico moi común 

relacionado con necesidades inmediatas e accións 

presentes moi habituais, sempre que se fale de xeito 

moi pausado e ben articulado, e poida volver escoitar 

o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 ▪ 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.). 

comunicación, se se fala moi amodo e con moita 

claridade. 

▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas 

e breves sobre temas cotiáns habituais e de necesidade 

inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito 

persoal e público moi elemental, sempre que se fale con 

lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificación do contexto, do destinatario e 

da finalidade da produción ou da 

interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 

contexto e á canle, escollendo os expoñentes 

lingüísticos necesarios para lograr a 

intención comunicativa 

 
– Execución: 

– Percepción da mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas principais e 

a súa estrutura básica. 

– Activación dos coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente 

asimilados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e 

coherencia básica, estruturándoa 

adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 

aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de 

texto memorizados e traballados na clase 

▪ B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia polos que as persoas 

interlocutoras teñan que solicitar repeticións para 

entender a mensaxe. 

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, utilizando fórmulas moi 

básicas relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e 

presentacións, colaborando para entender e facerse 

entender. 

 
▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 

sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, 

datas e cantidades) moi habituais da vida diaria, usando 

un repertorio básico de palabras e frases moi simples 

memorizadas, e facéndose comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o 

dito. 

▪ B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos 

persoais e bens e servizos moi elementais, utilizando un 

repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e 

habituais sobre estes datos. 

▪ SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa 

unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 

en diferentes situacións comunicativas, esforzándose 

por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 

linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de 

cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, 

despedidas, agradecementos e presentacións, 

colaborando para entender e facerse entender, e fai e 

responde intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si 

mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 

social diaria e do tempo libre, en situacións de 

comunicación significativas para a súa idade e o seu 

nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 

facéndose entender en situacións moi habituais 

relacionadas coa xestión e transaccións moi sinxelas 

relativas a necesidades inmediatas, nas que pide e dá 

información sobre lugares, horarios, datas, prezos, 

cantidades e actividades máis comúns para a súa idade 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 previamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 

máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 

realmente lle gustaría expresar), tras valorar 

as dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 

parecido. 

– Definición ou paráfrase dun termo ou 

expresión. 

– Uso da lingua materna ou 

"estranxeir iza r" palabra s da lingua meta. 

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalización de obxectos, uso de 

deícticos ou realización de accións que 

aclaran o significado. 

– Uso de linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (acenos, expresións faciais, 

posturas, e contacto visual ou corporal). 

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 

puah, etc.) de valor comunicativo. 

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

cara ás demais persoas para comprender e facerse 

 e o seu nivel escolar.  

▪ SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e 

moi básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente 

para establecer contacto social elemental, 

intercambiar información moi básica, manifestar os 

seus gustos, facer invitacións e ofrecementos 

elementais (invitar a ir a unha actividade, pedir ou 

ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar indicacións 

moi básicas para ir a un lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 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. Preséntase e dá e obtén información básica 

e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento 

de bens e servizos relativos a temas moi cotiáns 

(horarios dun museo, maneira de chegar, etc.), en 

conversas moi básicas sobre temas predicibles, se pode 

solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 

colaboración da persoa interlocutora para entender e 

facerse entender. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema, a partir da información 

superficial: imaxes, organización na páxina, 

t ítulos 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, 

aos títulos e a outras informacións visuais, aos 

coñecementos previos sobre o tema ou sobre a situación 

de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que 

coñece), identificando a información máis importante e 

deducindo o significado de palabras e expresións non 

coñecidas. 

▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, e 

comprender avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas 

e predicibles e traballadas previamente, referidas a 

necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con 

apoio visual. 

▪ B3.3. Comprender información relevante e previsible 

en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con 

conectores moi básicos e relativos a coñecementos e 

▪ SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados 

relativos a temas do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e 

consignas básicas e predicibles, referidas a necesidades 

inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se 

contan con apoio visual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB3.3. Comprende información básica e moi 

sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala 

de si mesmo/a e sobre sentimentos, preferencias e 

afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios da 

súa idade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 elementos significativos, lingüísticos e 

paratextuais, e do coñecemento e as 

experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos e 

expresións orais coñecidas. 

experiencias propias da súa idade. 

▪ B3.4. Comprende textos propios de situacións cotiás 

próximas onde se dan a coñecer bens se servizos ou 

acontecementos (anuncios publicitarios elementais, 

folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con apoio visual 

cando teña certa dificultade. 

▪ SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza 

información específica en material informativo moi 

sinxelo, e con apoio visual, sobre temas coñecidos 

como actividades escolares e de lecer, hábitos 

saudables, etc., próximos á súa idade e á súa 

experiencia. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

competencias xerais e comunicativas co fin 

de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que 

se sabe sobre o tema, o que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 

lingüísticos ou temáticos (uso dun 

dicionario ou dunha gramática, obtención 

▪ 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 

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

empregando expresións e enunciados traballados 

previamente, para transmitir información ou con 

intencións comunicativas propias da súa idade e do  

seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal moi básica e relativa aos seus 

datos persoais, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de textos escritos, para 

elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado 

ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 

máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 

realmente lle gustaría expresar), tras valorar 

as dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 

frases feitas e locucións, do tipo "agora 

volvo", "paréceme ben", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 

repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

 
– Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

inmediata. 

▪ 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. 

▪ SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas 

postais, felicitacións, bandas deseñadas, t iras cómicas 

e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 

relativos a actividades presentes e a necesidades 

inmediatas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e 

sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha 

palabra ou expresión por outra para unha 

funcionalidade ou tarefa determinada (informar, 

preguntar, invitar, etc.) tanto de forma manuscrita 

como en formato dixital, cunha presentación limpa e 

ordenada. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

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

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

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

entoación básicos. 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 

agrupacións. 

– Procesos fonolóxicos máis básicos. 

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e 

na oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

– Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 

coma, punto e coma, puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de convencións sociais 

básicas e normas de cortesía propias da súa 

idade e de rexistros informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal elemental na cultura 

estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 

visibles: hábitos, horarios, actividades ou 

celebracións máis significativas; condicións de 

vida elementais (vivenda); relacións 

interpersoais (familiares, de amizade ou 

escolares), comida, lecer, deportes, 

comportamentos proxémicos básicos, lugares 

máis habituais, etc.; e a costumes, valores e 

actitudes moi básicos e máis evidentes sobre 

aspectos propios da súa idade nos países onde 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu 

significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 

comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias 

veces para se facer entender. 

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

t ipográficas e de puntuación, con corrección suficiente 

para o seu nivel escolar. 

▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos 

orais e escritos os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 

interpersoais, comportamento e convencións sociais, 

respectando as normas de cortesía máis básicas nos 

contextos respectivos. 

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de 

palabras ou frases que descoñece a partir das 

experiencias e os coñecementos transferidos desde as 

linguas que coñece. 

▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

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

curriculares como outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes 

básicos de devanditas funcións e os patróns discursivos 

de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico 

suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre 

que sexan traballados en clase previamente. 

▪ SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, 

produce con suficiente intelixibilidade léxico e 

estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 

distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e 

persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais 

e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 

escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de 

tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas 

que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 

horarios, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

proceso de produción de textos e de hipóteses de 

significados tomando en consideración os 

coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 se fala a lingua estranxeira. 

 

 
– Identificación dalgunhas similitudes e 

diferenzas elementais e máis significativas nos 

costumes cotiáns entre os países onde se fala a 

lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 

persoas, os países e as comunidades lingüísticas 

que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas entre 

as linguas que coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, 

etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais,  

e valorando as competencias que 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. 

 
▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 

solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 

necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 

información sobre datos persoais, felicitar, invitar, 

etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-

discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e 

traballados previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 – Petición e ofrecemento de información e 

indicacións, e expresión moi sinxela de 

opinións e advertencias. 

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento 

e a certeza. 
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CONTIDOS SINTÁCTICOS - DISCURSIVOS 
Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (comme); finalidade (pour); comparación (le plus, le 

moins); consecuencia (alors); ex- plicativas (parce que). 

Relacións temporais (d’abord, ensuite, il y a). 
Exclamación (quel + nom !, désolé !) ; interxección (si! Bravo !). 

Negación (pas de, rien). 

Interrogac ión (inversió n (V+ Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non). 

Expresión do tempo: pre- sente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé composé avec avoir et être sans accords); futuro (futur proche). 
Introdu- ción do condic iona l (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 dé- claratives); capacidade (savoir); posibil idade/probabilidade (peut- être); necesidade (il faut); 

obriga/prohibic ión (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). 

Expresió n da cantidade : (plura is irregula res; números cardina is ata catro cifras; números ordina is ata dos cifras; articles partitifs). 

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

Expresióndo espazo (pré- positions et adverbes de lieu (sur, sous,)), position, distance, mouvement, direction, provenance (venir + contraction de), destination 

(aller + contractio n à). 

Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en (an- née)); indicacións de tem- po (demain, hier); duración (de) jusqu’à, en ce 

mo-ment); anterioridade (il y a); posterioridade (après); secuenciació n (à partir de); frecuencia (d’habitude, une/deux/) fois par)). 

Expresió n do modo. 
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3º ESO. 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

▪ 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 formulación de hipóteses sobre 

significados a partir do coñecemento doutras 

linguas e de elementos non lingüísticos 

(imaxes, música, etc.). 

– Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 

nunha situación comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 

reescoitando o texto gravado ou solicitando 

repetición do dito. 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 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 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 básicas sobre temas 

cotiáns que se desenvolvan na súa presenza, nas que se 

describan, de xeito moi breve e sinxelo, persoas, lugares 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 

exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, 

espazos de lecer ou centros docentes) nas que se 

utilicen frases feitas e estruturas sinxelas e previamente 

traballadas sobre datos persoais, horarios, prezos, 

números e preguntas sinxelas, e que se desenvolvan 

con lentitude e boa articulación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

  e obxectos, e se narren acontecementos elementais, 

sempre que poida solicitar que se repita o dito. 

▪ B1.6. Seguir un texto breve articulado con claridade e 

pausadamente, no que se utilicen expresións sinxelas e 

habituais previamente traballadas e referidas a temas 

moi coñecidos dos ámbitos persoal e educativo (datos 

persoais, gustos e hábitos, materias que cursa, etc.), 

adecuado ao seu nivel escolar, actuando, de ser o caso, 

como mediación lingüística. 

 
 

 
 
 

 
 
▪ B1.7. Comprender a información esencial de pasaxes 

curtas gravadas, que conteñan conversas, narracións 

e/ou descricións predicibles, e de presentacións moi 

sinxelas emitidas con estruturas e léxico moi básico, e o 

apoio de imaxes moi redundantes, que traten sobre 

asuntos da vida cotiá e de necesidade inmediata, 

previamente traballados, e que estean pronunciadas con 

lentitude e claridade, aínda que sexa necesario escoitalas 

máis dunha vez. 

▪ SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na 

que participa, descricións, narracións e opinións 

formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos 

da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa interlocutora está disposta 

a repetir ou reformular o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que 

participa (por exemplo, nun centro docente), 

preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 

educativos (datos persoais, intereses, preferencias e 

gustos persoais, etc.), sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas 

de televisión e de presentacións moi sinxelas e ben 

estruturadas sobre asuntos cotiáns predicibles ou do 

seu interese, previamente traballados, articulados con 

lentitude e claridade (por exemplo, noticias ou 

reportaxes breves), cando as imaxes constitúen grande 

parte da mensaxe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

30 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

▪ 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 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 lingüísticos, e 

paralingüísticos. 

▪ B2.1. Pronunciar de maneira intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia polos que as persoas 

interlocutoras teñan que solicitar repeticións para 

entender a mensaxe. 

▪ B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou 

dialóxicos breves e de estrutura moi simple e clara, 

utilizando, entre outros, procedementos como a 

adaptación da mensaxe aos recursos dos que se dispón, 

ou a reformulación ou explicación de elementos. 

▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 

sobre transaccións e xestións cotiás moi elementais, 

usando un repertorio básico de palabras e frases simples 

memorizadas, e facéndose comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o 

dito. 

▪ B2.4. Interactuar de xeito simple en intercambios 

claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos 

simples para tomar ou manter a quenda de palabra, 

aínda que poidan darse desaxustes na adaptación ao 

interlocutor. 

 
 
 

 

▪ B2.5. Dar información sobre datos básicos persoais, 

expectativas ou gustos, utilizando un repertorio moi 

básico de expresións memorizadas sinxelas e habituais 

sobre estes datos, sempre que poida pedir confirmación  

da comprensión á persoa interlocutora ou que se lle 

repita o dito. 

▪ SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos de 

temas xerais ou relacionados con aspectos básicos dos 

seus estudos, e responde a preguntas breves e sinxelas 

de oíntes sobre o contido destas se se articulan clara e 

lentamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer 

(horarios, datas, prezos, actividades, etc.), seguindo 

normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 

facéndose comprender aínda que a persoa 

interlocutora necesite que se lle repita ou repetir o 

dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ SLEB2.3. Participa en conversas informais breves, cara 

a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, se intercambia 

información e se expresan opinións de xeito sinxelo e 

breve, se fan invitacións e ofrecementos, se piden e se 

ofrecen cousas, se piden e se dan indicacións ou 

instrucións, ou se discuten os pasos que hai que seguir 

para realizar unha actividade conxunta, expresando o 

acordo ou o desacordo de xeito moi básico. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 – Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 

parecido. 

– Definición ou reformulación  dun 

termo ou expresión. 

– Uso da lingua materna ou 

"estranxeirización" de palabras da lingua 

meta. 

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, uso de deícticos 

ou realizar accións que aclaran o 

significado. 

– Uso da linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 

posturas, e contacto visual ou corporal). 

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 

puah, etc.) de valor comunicativo. 

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

cara ás demais persoas para comprender e facerse 

comprender. 

▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 

interacción segundo o tipo de situación de 

comunicación: saúdos e despedidas, felicitacións, 

invitacións, expresións da dor, conversa 

telefónica, compravenda, e outras igualmente 

cotiás e básicas. 

 
▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

▪ 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, 

t ítulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 

pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 

intensiva ou extensiva). 

– Distinción de t ipos de comprensión necesarios 

para a realización da tarefa (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paratextuais, e do coñecemento e as 

experiencias noutras linguas. 

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

▪ B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, 

a títulos e outras informacións visuais, aos 

coñecementos previos sobre o tema ou a situación de 

comunicación, e aos transferidos desde as linguas que 

coñece), identificando a información máis importante e 

deducindo o significado de palabras e expresións non 

coñecidas polo contexto e mediante os coñecementos e 

as experiencias noutras linguas. 

▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas e 

comprender avisos, obrigas e prohibicións moi básicas e 

predicibles, traballadas previamente, referidas a 

necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con 

apoio visual. 

▪ B3.3. Comprender información relevante e previsible 

en textos informativos ou narrativos breves, moi 

sinxelos e ben estruturados, relativos a esxperiencias e a 

coñecementos propios da súa idade. 

▪ B3.4. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes 

e a información importante en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte dixital, breves e ben 

estruturados, escritos nun rexistro neutro ou informal, 

que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de 

aspectos concretos de temas de interese persoal ou 

educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

▪ SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles 

importantes de textos xornalísticos moi breves en 

calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu 

interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 

mensaxe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo 

de aparellos de uso cotián (por exemplo, unha 

máquina expendedora), así como instrucións sinxelas 

para a realización de actividades e normas de 

seguridade básicas (por exemplo, nun centro docente). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.3. Comprende correspondencia   persoal 

sinxela en calquera formato na que se fala de si 

mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares e 

actividades; se narran acontecementos pasados, e se 

expresan de maneira sinxela sentimentos e desexos, 

plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do 

seu interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.4. Entende a idea xeral de correspondencia 

formal na que se informa sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre 

un curso de verán). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

   
▪ SLEB3.5. Entende información específica esencial en 

páxinas web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados sobre temas relativos 

a asuntos do seu interese (por exemplo, sobre unha 

cidade), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

▪ 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. 

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos 

(elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, 

planificación, redacción do borrador, revisión do texto 

e versión final), a partir de modelos moi estruturados e 

con axuda previa na aula. 

▪ B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se 

solicite información persoal. 

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

información, instrucións e indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades cotiás e de necesidade 

inmediata. 

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

e básicos, actuando, de ser o caso, como mediación 

lingüística (adecuada ao seu nivel escolar) e cun formato 

▪ SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na 

que se establece e mantén o contacto social (por 

exemplo,  con  amigos/as  noutros  países),  na  que  se 

intercambia información, se describen en termos 

sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e 

se fan e se aceptan ofrecementos e suxestións (por 

exemplo, cancelación, confirmación ou modificación 

dunha invitación ou duns plans). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal básica e relativa aos seus intereses 

ou ás súas afeccións (por exemplo, para asociarse a un 

club internacional de xente nova). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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s clave 

 – Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado 

ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 

máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 

realmente lle gustaría expresar), tras valorar 

as dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 

frases feitas e locucións, do tipo "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. 

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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia formal moi básica 

e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas, 

ou a entidades comerciais, fundamentalmente para 

solicitar información, respectando as convencións 

formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de 

textos, e fai unha presentación do texto limpa e 

ordenada. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

s clave 

▪ 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; 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 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu 

significados evidente, e pronunciar e entoar con 

razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir 

varias veces para se facer entender. 

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

t ipográficas e de puntuación, con corrección suficiente 

para o seu nivel escolar. 

▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 

textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 

interpersoais, comportamento e convencións sociais, 

respectando as normas de cortesía máis básicas nos 

contextos respectivos. 

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de 

palabras ou frases a partir das experiencias e os 

coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

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

curriculares como outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 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 

▪ SLEB5.1. Produce con suficiente intelixibilidade 

léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 

distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e 

persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais 

e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 

escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de 

tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas 

culturais que poidan existir. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

proceso de produción de textos e de hipóteses de 

significados tomando en consideración os 

coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CSIEE 
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 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 estereotipos lingüísticos 

ou culturais, e valorando positivamente as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 

– Iniciación e mantemento de relacións persoais 

e sociais básicas propias da súa idade. 

– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 

básicas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

– Narración de acontecementos e descrición de 

estados e situacións presentes, e expresión moi 

básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e 

indicacións, e expresión moi sinxela de 

opinións e advertencias. 

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento 

e a certeza. 

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

 ▪ 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 



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

37 

 

 

 

 – Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, 

a satisfacción e a sorpresa, así como os seus 

contrarios. 

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

discurso. 

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

relativo a: 

– Identificación persoal elemental; vivenda, 

fogar e contexto; actividades básicas da vida 

diaria; familia e amizades; traballo, tempo libre, 

lecer e deporte; vacacións; saúde máis básica e 

coidados físicos elementais; educación e 

estudo; compras básicas; alimentación e 

restauración; transporte, tempo meteorolóxico 

e tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi 

básicos e moi habituais (saúdos, despedidas, 

preguntas por preferencias, expresións sinxelas 

de gustos), e léxico sobre temas relacionados 

con contidos moi sinxelos e predicibles doutras 

áreas do currículo. 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 

cada idioma. 
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CONTIDOS SINTÁ CTICOS - DISCURSIVOS 

 

Expresió nde relacións lóxicas: conxunc ión(e t); disxunció n(o u); oposic ión(parcontre ); causa (comme); finalidade (afin de +Inf.); comparac ió n 

(plus/moins que); consecuencia (donc); explicativas (parce que). 

Relacións tempora is (de)à, dans, il y a, en). 
Exclamac ión (Oh là là! On y va! Quel+no m !); locu- tions adverbia les (Tout fait ! Bien sûr !) 

Negación (negación nos tempos compostos). 

Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); répon- ses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). 
Expresió n do tempo: presente ; pasado (passé récent, passé composé : par- ticipes passés avec les accords); futuro (futur proche). Introduc ión do 

condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais). 

Expresió n do aspecto: puntual (frases simples); habitua l (frases simples + Adv. (ex: toujours, d’habitude); incoativo; termina tivo (venir de +Inf.). 
Expresión da modalidade: factualidade (phrases dé- claratives); capacidade (être capable de); posibilidade/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 (posició n dos adxectivos, facile/ diffic ile à)); a posesión (adxectivos posesivos). 
Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dúas cifras; articles partitifs). Adverbios 

de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, 

kilomètres); o grao. 

Expresió n do espazo (pré- positions et adverbes de lieu, positio n, distance , mouvemen t, direction, pro- venance, destina tion). 
Expresió n do tempo: puntua l (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)). 

Expresió n do modo. 



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

39 

 

 

4º ESO. 
 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

▪ 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 elementos. 

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 

nunha situación comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e as ideas principais, ou 

os detalles relevantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar a información esencial, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes en textos orais 

breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou 

media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 

versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou 

sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos 

ámbitos persoal, público e educativo, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se 

poida volver escoitar o dito. 

▪ B1.3. Comprender o esencial en situacións que 

impliquen a solicitude de información xeral (datos 

persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, 

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

con lentitude e con claridade. 

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

básicas e breves sobre descricións, narracións, puntos de 

vista e opinións relativos a temas frecuentes e de 

necesidade inmediata relativas ao ámbito persoal, 

sempre que se fale con lentitude, articulando de forma 

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

proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades 

da tarefa (de comprensión global, selectiva ou 

detallada) e mellorándoo, de ser o caso: facendo 

anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, 

etc.) e inferindo o que non se comprende e o que non 

se coñece mediante os propios coñecementos e as 

experiencias doutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 

salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves, articulados de xeito lento e claro 

(por exemplo, por megafonía, ou nun contestador 

automático), sempre que as condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea distorsionado. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou 

nunha entrevista na que participa (por exemplo, nun 

centro docente), preguntas sobre asuntos persoais ou 

educativos (datos persoais, intereses, preferencias e 

gustos persoais e educativos, coñecemento ou 

descoñecemento, etc.), así como comentarios sinxelos 

e predicibles relacionados con estes, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se 

lle dixo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 reescoitando o texto gravado ou solicitando 

repetición do dito. 

clara e comprensible, e se a persoa interlocutora está 

disposta a repetir ou reformular o dito. 

▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi 

relevante e sinxela de presentacións sinxelas e ben 

estruturadas sobre temas familiares e predicibles, 

previamente traballados, e de programas de televisión 

tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, 

sempre que as imaxes porten gran parte da mensaxe. 

▪ 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 

▪ SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na 

que participa, descricións, narracións, puntos de vista 

e opinións formulados de xeito simple sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, 

e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou 

reformular o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.6. Identifica a información esencial de 

programas de televisión e presentacións sinxelas e ben 

estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do seu interese 

familiares e predicibles articulados con lentitude e 

claridade (por exemplo, noticias, documentais ou 

entrevistas), cando as imaxes portan gran parte da 

mensaxe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

▪ 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 

▪ 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 

▪ 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 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 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 

texto memorizados e traballados en clase 

previamente. 

– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión 

máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 

realmente lle gustaría expresar), tras valorar 

as dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

– Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 

dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, 

utilizando, entre outros, procedementos como a 

adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos léxicos aproximados, se 

non se dispón doutros máis precisos. 

▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 

sobre transaccións e xestións cotiás moi habituais, 

usando un repertorio básico de palabras e frases simples 

memorizadas, e facéndose comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite que se lle repita ou repetir 

o dito. 

▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, tanto en 

conversa cara a cara como por teléfono ou por outros 

medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela. 

▪ B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre 

temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos 

ou de interese persoal, educativo ou ocupacional, e 

xustificar brevemente os motivos de determinadas 

accións e plans, aínda que ás veces haxa interrupcións 

ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e seleccionar 

expresións e estruturas, e a persoa interlocutora teña que 

solicitar ás veces que se lle repita o dito. 

▪ SLEB2.2. 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 

▪ 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 



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

42 

 

 

 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

 

 
– Modificar palabras de significado 

parecido. 

– Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

– Usar a lingua materna ou 

"estranxeir iza r" palabra s da lingua meta. 

– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 

significado. 

– Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal). 

– Usar elementos cuasiléxicos (hum, 

puah…) de valor comunicativo. 

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

cara ás demais persoas para comprender e facerse 

comprender. 

▪ B2.3. Rutinas ou modelos básicos de interacción 

segundo o tipo de situación de comunicación. 

 
▪ 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 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

▪ 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, 

t ítulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 

pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 

intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesarios 

para a realización da tarefa (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto. 

 

 
 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paratextuais, e do coñecemento e experiencias 

noutras 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. 

▪ B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, 

t ítulos e outras informacións visuais, e aos 

coñecementos previos sobre o tema ou a situación de 

comunicación, e aos transferidos desde as linguas que 

coñece), identificando a información máis importante e 

deducindo o significado de palabras e expresións non 

coñecidas. 

▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas sinxelas e 

predicibles, referidas a necesidades inmediatas, e con 

apoio visual. 

▪ B3.3. Comprender información relevante e previsible  

en textos descritivos ou narrativos breves, sinxelos e ben 

estruturados, relativos a experiencias e a coñecementos 

propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

 

 
 
 

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

relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte dixital, breves e ben 

estruturados, escritos nun rexistro formal ou neutro, 

que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou 

relevantes para os propios estudos e as ocupacións, e que 

conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común. 

▪ SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles 

importantes de textos xornalísticos breves, en calquera 

soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi 

coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e 

os títulos constitúen grande parte da mensaxe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo 

de aparellos de uso cotián, así como instrucións claras 

para a realización de actividades e normas de 

seguridade básicas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal 

sinxela, en calquera formato, na que se fala de si 

mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares e 

actividades; se narran acontecementos presentes, 

pasados e futuros, e se expresan de xeito sinxelo 

sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB3.4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que se informa sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre 

unha bolsa para realizar un curso de idiomas). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

44 

 

 

 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

   
▪ SLEB3.5. Entende información específica esencial en 

páxinas web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados sobre temas relativos 

a asuntos do seu interese, sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 4: Produción de textos escritos 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

competencias xerais e comunicativas, co fin 

de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que 

se sabe sobre o tema, o que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 

lingüísticos ou temáticos (uso dun 

dicionario ou dunha gramática, obtención  

de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de textos escritos, para 

elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

 

 

– Organización do texto en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado 

ou a idea global. 

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos 

(elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, 

planificación, redacción do borrador, revisión do texto 

e versión final), a partir de modelos ben estruturados e 

traballados previamente. 

▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite 

información persoal ou relativa aos seus estudos ou á súa 

formación. 

▪ B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 

información, instrucións e indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese. 

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

e básicos, actuando como mediación lingüística, de ser 

o caso (adecuado ao seu nivel escolar), e amosando 

interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

 

 
 

 
 
 
▪ B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos 

breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns 

ou do propio interese, nun rexistro formal ou neutro, 

utilizando adecuadamente os recursos básicos de 

▪ SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na 

que se establece e mantén o contacto social (por 

exemplo,     con    amigos/as     noutros     países);     se 

intercambia información; se describe en termos 

sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, 

de dan instrucións e se fan e aceptan ofrecementos e 

suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación 

ou modificación dunha invitación ou duns plans) e se 

expresan opinións de xeito sinxelo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa formación, aos 

seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para 

subscribirse a unha publicación dixital). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en diferentes 

soportes, nos que fai comentarios moi breves ou dá 

instrucións e indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu interese, 

respectando as convencións e as normas de cortesía 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 – Expresión da mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 

máis modesta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as dificultades e os 

recursos lingüísticos dispoñibles. 

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 

frases feitas e locucións, do tipo "agora 

volvo", "botar unha man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 

repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra, etc.) 

– Reescritura definitiva. 

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. 

máis importantes.  

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 

entidades comerciais, fundamentalmente para 

solicitar información, respectando as convencións 

formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de 

textos, cunha presentación limpa e ordenada. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

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

entoación básicos: 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación de uso máis común, recoñecendo os seus 

significados evidentes, e pronunciar e entoar de xeito 

claro e intelixible con razoable comprensibilidade, malia  

o acento estranxeiro moi evidente ou erros de pronuncia 

▪ 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 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

▪ o 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, 

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, t ipográficas e de puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de uso común, e os seus 

significados asociados, con corrección suficiente para o 

seu nivel escolar. 

 

 
▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 

textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais 

e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 

escrito (saúdos, despedidas, fórmulas básicas de 

tratamento, etc.), e amosa respecto e interese polas 

diferenzas culturais que poidan existir. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

proceso de produción de textos e de hipóteses de 

significados tomando en consideración os 

coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 parénteses e comiñas. (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 

incluídas manifestacións artísticas como a música ou o 

cine), condicións de vida e contorno, relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro docente, nas institucións, etc.), e convencións 

sociais (costumes e tradicións), respectando as normas 

de cortesía e máis básicas nos contextos respectivos. 

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de 

palabras ou frases que descoñece a partir das 

experiencias e os coñecementos transferidos desde as 

linguas que coñece. 

▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

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

curriculares como outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes 

básicos de devanditas funcións e os patróns discursivos 

de uso máis habitual, así como os seus significados 

asociados (por exemplo, utilizar unha estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión); utilizar un 

repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel 

escolar, e 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. 

▪ 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 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: ▪ CAA 

– 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. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CSIEE 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 

visibles: hábitos, horarios, actividades ou 

celebracións máis significativas; condicións de 

vida elementais (vivenda); relacións 

interpersoais (familiares, de amizade ou 

escolares), comida, lecer, deportes, 

comportamentos proxémicos básicos, lugares 

máis habituais, etc.; e a costumes, valores e 

actitudes moi básicos e máis evidentes sobre 

aspectos propios da súa idade nos países onde 

se fala a lingua estranxeira. 

 

– Identificación dalgunhas similitudes e 

diferenzas elementais e máis significativas nos 

costumes cotiáns entre os países onde se fala a 

lingua estranxeira e o noso. 

 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 

persoas, os países e as comunidades lingüísticas 

que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

 

▪ B5.4. Plurilingüismo:  

– Identificación de similitudes e diferenzas entre 
as linguas que coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

 

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

transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou culturais, e valorando positivamente as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

 

 
▪ B5.5. Funcións comunicativas: 

– Iniciación e mantemento de relacións persoais 

e sociais básicas propias da súa idade. 

– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 

básicas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

– Narración de acontecementos e descrición de 

estados e situacións presentes, e expresión moi 

básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e 

indicacións, e expresión moi sinxela de 

opinións e advertencias. 

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento 

e a certeza. 

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, 

a satisfacción e a sorpresa, así como os seus 

contrarios. 

– Establecemento e mantemento básicos da 

comunicación e a organización elemental do 

discurso. 

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

relativo a: 

– Identificación persoal elemental; vivenda, 

fogar e contexto; actividades básicas da vida 

diaria; familia e amizades; traballo, tempo libre, 

lecer e deporte; vacacións; saúde máis básica e 

coidados físicos elementais; educación e 

estudo; compras básicas; alimentación e 

restauración; transporte, tempo meteorolóxico 

 ▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 

solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 

necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 

información, agradecer, desculparse, solicitar algo, 

invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 

sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios do 

seu nivel escolar e traballados previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 e tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi 

básicos e moi habituais (saúdos, despedidas, 

preguntas por preferencias, expresión sinxelas 

de gustos) e léxico sobre temas relacionados 

con contidos moi sinxelos e predicibles doutras 

áreas do currículo. 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 

cada idioma. 
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CONTIDOS SINTÁCTICOS - DISCURSIVOS 
Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non seulement)mais aussi); disxunción (ou bien); opo- sición/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 

corte- sía e consello). 

Expresió n do aspecto: puntua l (frases simples), durativo (en + date), habi- tual (parfois, jamais), inco- ativo (futur proche), termina tivo (passé 
récent). 

Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); posibillia- de/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 be- aucoup faire qqch.); cortesía. 

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

pronomes demostra tivos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y", proposic ió ns adxectiva is (où, dont); a cualidade , a posesión (adxectivos po- sesivos). 

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. 

Expresió n do espazo (prépositions et adverbes de lieu, positio n, distance , mouvement, direction, provenance , destina tion; 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 semai- ne dernière, le mois dernier,); duración (encore / ne)plus); anterioridade (déjà, çafait)que);posterioridade (ensuite, puis); secuenciación 

(puis, enfin); simultane idade (pendant, alors que); frecuenc ia (toujours, souvent, pas souvent, par- fois, jamais). 

Expresió n do modo: (Adv. de manière en –ment). 
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1º BACHARELATO. 
 

 
Segunda Lingua Estranx eira I. 1º de bacharelato 

 

Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 
Bloque 1. Comprensión de tex tos orais 

 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B1.1. Estratex ias de comprensión: 

– Mobilización de información prev ia sobre o tipo de 

tarefa e o tema. 

– Identificación do tip o tex tual, adaptando a 
comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (senti do x eral,  
información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o 

contex to. 

– Infer encia e formulación de hipó teses sobre 

significados a partir da comprensión de elementos  

significativ os, lingüísticos e paralingüísticos 
(acenos, entoación, etc.). 

– Infer encia e formulación de hipó teses sobre 

significados a partir do coñecemento doutras 
linguas, e de elementos non lingüísticos (imax es, 

música, etc.). 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de nov os elementos. 

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou v aga 

nunha situación comunicativ a, e conciencia da 
importancia de chegar a comprender tex tos orais sen 

precisar entender todos e cada un dos seus 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratex ias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido x eral, a 

información esencial, os puntos e as ideas principais ou os 
detalles relev antes do tex to. 

▪ B1.2. Identificar o sentido x eral, a información esencial, os  
puntos principais e os detalles máis relev antes en tex tos 

orais brev es ou de lonx itude media, transmitidos de v iv a v oz 

ou por medios técnicos, claramente estru turados e 

articulados a unha v elocidade lenta ou media, nun rex istro 

formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos 

concretos de temas x erais, sobre asuntos cotiáns en 

situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os propios 

intereses nos ámbitos persoal, público, educativ o e 

ocupacional, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensax e e se poida v olv er escoitar o dito. 

▪ B1.3. Comprender o esencial e a información relev ante en 

situacións que impliquen a solicitude de información x eral 

(datos persoais, lugares, horarios, datas, prezos, formas de 

pagamento, activ idades, etc.), sempre que lle poidan repetir 

o dito. 

▪ B1.4. Comprender o esencial en conv ersas sinxelas, básicas 

e brev es sobre argumentacións básicas, puntos de v ista e 

opinións relativ os a temas frecuentes do ámbito persoal ou 

público, estados de saúde, sensacións e sentimentos 

▪ SLEB1.1. Nas activ idades de aula, persev era no seu 

proceso de comprensión, ax ustándoo ás necesidades da 

tarefa (de comprensión global, selectiv a 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 ex periencias doutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 

salientables de mensax es, grav adas ou de v iv a v oz, que 

conteñan instrucións, indicacións ou outra información 
claramente estru turada, sempre que poida v olv er escoitar 

o dito ou pedir confirmación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.3. Comprende, nunha conv ersa formal ou 
entrev ista na que participa, información relev ante de 

carácter habitual e predicible sobre asuntos prácticos no 

ámbito educativ o (datos persoais, intereses, preferencias, 

e gustos e prox ectos persoais e educativ os, 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 dix o. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranx eira I. 1º de bacharelato 

 

Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 elementos. 

▪ B1.3. Constancia no logro da comprensión oral, 

reescoitando o tex to grav ado ou solicitando repetición 
do dito. 

básicos, claramente estruturados e articulados a unha 

v elocidade lenta ou media, e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito. 

▪ B1.5. Comprender o sentido x eral e a información moi 

relev ante e sinx ela de presentacións ben estruturadas sobre 

temas familiares e predicibles, e de programas de telev isión 

tales como informativ os, entrev istas ou anuncios, sempre 
que as imax es sex an suficientemente redu ndan tes para 

facilitar a comprensión. 

▪ SLEB1.4. Entende o qu e se di en transaccións e x estións  

cotiás e estruturadas (por ex emplo, en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes ou centros docentes), e 

os puntos principais e a información relev ante cando se lle 
fala directamen te en situacións menos habituais, pero 

predicibles (por ex emplo, a perda dun obx ecto), sempre 

que poida v olv er escoitar o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.5. Comprende, nunha conv ersa informal na que 

participa, opinións x ustificadas e claramente articuladas a 

unha v elocidade lenta ou media, sobre div ersos asuntos 

cotiáns ou de interese persoal, así como a ex presión de 

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

disposta a repetir ou reformular o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes en 

presentacións sobre temas coñecidos ou do seu interese 

nos ámbitos persoal e educativ o; e de programas 

informativ os, documentais, entrev istas en telev isión, 

anuncios publicitarios e programas de entretemento, 

cando o discurso está ben estruturado e articulado con 
claridade nunha v ariedade estándar da lingua, e con apoio 

da imax e. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 2. Produción de tex tos orais 

 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B2.1. Estratex ias de produción: 

– Planificación: 

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

– Adecuar o tex to ao destinatario, ao contex to e á 

▪ B2.1. Pronunciar de x eito intelix ible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas inter locutoras teñan 
que solicitar repeticións para entender a mensax e. 

▪ B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratex ias máis 
adecuadas para producir tex tos orais monolóx icos ou 

▪ SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas prev iamente, 
brev es e con apoio v isual, sobre aspectos concretos de 

temas educativ os sinx elos do seu interese, organizando a 

información básica nun esquema coherente e ampliándoa 

con algúns ex emplos, e respondendo a preguntas sinx elas 

de oíntes sobre o tema tratado. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 canle, escollendo os ex poñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención comunicativ a. 

– Ex ecución: 

– Concibir a mensax e con claridade, distinguindo 

a súa idea ou ideas principais, e a súa estrutura 

básica. 

– Activ ar os coñecementos prev ios sobre modelos 

e secuencias de interacción, e elementos 
lingüísticos prev iamente asimilados e 

memorizados. 

– Ex presar a mensax e con claridade e coherencia 
básica,  estruturándoa  ad ecuadamente  e 

ax ustándose, de ser o caso, aos modelos e ás  

fórmulas de cada tipo de tex to memorizados e 
traballados na clase prev iamente. 

– Reax ustar a tarefa (emprender unha v ersión 

máis modesta) ou da mensax e (limitar o que 
realmente lle gustaría ex presar), tras v alorar as  

dificultad es e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

– Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

dialóx icos brev es ou de lonx itude media, e de estrutura 

simple e clara, recorrendo, entre outros, a procedementos  

como a reformulación, en termos máis sinx elos ou de 

significado aprox imado, do que se quere ex presar cando non 
se dispón de estruturas ou léx ico máis complex os en 

situacións comunicativ as máis específicas. 

▪ B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelix ible, 

información en situ acións de comunicacióalumnado e menos  

habituais, pero predicibles, nas que teña que ex presar o 
acordo, o desacordo, o interese,  a posibilidade e a 

imposibilidade, usando un repertorio de ex presións 

frecuentes no ámbi to público (d oenzas, pequenas 
reclamacións, etc.), así como na ex presión básica dos 

sentimentos e os inte reses persoais, tales como satisfacción, 

desgusto, admiración e sorpresa. 

▪ B2.4. Producir tex tos de ex tensión brev e ou media, tanto 

cara a cara como por telé fono ou por ou tros medios técnicos, 

nun rex istro formal, neutro ou informal, cun discurso 

comprensible e adecuado á situación, e utilizando as 

estratex ias necesarias para iniciar, manter e facer progresar 
a comunicación. 

▪ SLEB2.2. Toma parte en conv ersas formais ou entrev istas  

de carácter educativ o ou ocupacional, sobre temas moi 

habituais nestes contex tos, intercambiando información 

relev ante sobre feitos concretos, pedindo instrucións ou 
solucións a problemas prácticos, suscitando de x eito 

sinx elo e con claridade os seus puntos de v ista, e  

x ustificando brev emente as súas accións, opinións e 

plans. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB2.3. Desenv ólv ese coa suficiente eficacia en 

situacións cotiás e menos habituais pero predicibles que 

poden x urdir durante unha v iax e ou estadía noutros países 

por motiv os persoais  ou  educativ os  (transporte, 

alox amento, comidas, compras, estudos, relacións coas  
autoridad es, saúde ou lecer), e utiliza estratex ias de 

comunicación lingüísticas (uso de ex emplos e palabras de 

significado próx imo) e x estos apropiados. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado parecido. 

– Defi nir ou para frasear un termo ou unha 

ex presión. 

– Usar a lingua materna ou "estranx eirizar" 

palabras da lingua meta. 

– Pedir ax uda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalar obx ectos, usar deícticos ou realizar 

accións que aclaran o significado. 

– Usar linguax e corporal culturalmente perti nente 

(acenos, ex presións faciais, posturas e contacto 
v isual ou corporal). 

– Usar elementos cuasiléx icos (hum, puah, etc.) 
de v alor comunicativ o. 

▪ 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. 

 

 

 
▪ B2.5. Intercambiar información e opinións, dar instrucións,  

describir e narrar acontecementos sinx elos, x ustificar 

brev emente os motiv os de accións e planos, formular 

hipóteses, facer sux estións e argumentar de x eito sinx elo, 

aínda que se produzan pausas para planificar o que se v ai 

dicir e, en ocasións, hax a que formular a mensax e en termos 

máis sinx elos e repetir ou reelaborar o di to para ax udar á 

comprensión da persoa interlocutora. 

▪ SLEB2.4. Participa en conv ersas informais, cara a cara ou 

por telé fono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos  

cotiáns, nas que intercambia información e se ex presan e 

x ustifican opinións brev emente; narra e describe feitos 

sinx elos ocorridos no pasado ou ex presa brev emente 

plans de futu ro; fai sux estións; pide e dá indicacións ou 

instrucións; ex presa e x ustifica sentimentos de x eito 

sinx elo, e describe con certo detalle aspectos concretos de 

temas de actualidade moi coñecidos ou de interese 

persoal ou educativ o. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 3. Comprensión de tex tos escritos 

 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B3.1. Estratex ias de comprensión: 

– Mobilización de información prev ia sobre o tipo de 
tarefa e o tema, a partir da información superficial:  

imax es, organización na páx ina, títulos de 

cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado pola 

▪ B3.1. Utilizar estratex ias de lectura (recurso ás imax es, 
títulos e outras informacións v isuais, e aos coñecementos  

prev ios sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos  

transferid os desde as linguas que coñece), identificando a 

información máis importante e deducindo o significado de 

palabras e ex presións non coñecidas. 

▪ SLEB3.1. Identifica a in formación máis importan te en 
tex tos x ornalísticos do x énero informativ o, en calquera 

soporte, brev es e ben estruturados e que traten temas  

x erais e coñecidos ou traballados prev iamente, e capta as  
ideas principais de artigos div ulgativ os sinx elos, cunha 

linguax e moi clara e un uso moi limitado de tecnicismos,  

sobre temas do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 tarefa (en superficie ou oceánica, selectiv a, 
intensiv a ou ex tensiv a). 

– Distinción de ti pos de comprensión necesarios 

para a realización da tarefa (sentido x eral, 
información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contex to. 

 

 
 

 
– Infer encia e formulación de hipó teses sobre 

significados a partir da comprensión de elementos  

significativ os, lingüísticos e paratex tuais, e do 
coñecemento e ex periencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de nov os elementos. 

▪ B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas 

formais (remiten te, cabeceira, lugar e data; asunto, 

saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, 
despedida e sinatura). 

▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, sinx elas e 
predicibles, de carácter público, institucional ou corporativ o. 

▪ B3.3. Comprender información relev ante e prev isible en 

tex tos descritiv os ou narrativ os brev es e ben estruturados 

nos que se informa de acontecementos, se describen 

accións, persoas, obx ectos e lugares, e se manifestan 
opinións con ex presións sinx elas, relativ os a ex periencias e 

a coñecementos propios da súa idade e do seu niv el 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 elemen tal e básico de ex presións fix as de 

confirmación ou denegación, obriga, coñecemento, 
necesidade e permiso utilizadas para a concesión dunha 

bolsa, a confirmación dun pedimento, a reserv a dun hotel,  

etc. 

▪ B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis  
relev antes e detalles importantes en tex tos, en formato 

impreso ou en soporte dix ital, ben estruturados e de curta ou 

media ex tensión, escritos nun rex istro formal, informal ou 

neutro, que traten asuntos cotiáns, temas de interese ou 

relev antes para os propios estudos ou as ocupacións e que 
conteñan estru turas frecuentes e un léx ico x eral de uso 

común. 

▪ SLEB3.2. Entende o sentido x eral e os puntos principais 

de anuncios e comunicacións sinx elos de carácter público, 

institucional ou corpora tiv o, que conteñan instrucións e 

indicacións de carácter prev isible, claramente 
estrutura dos, relacionados con asuntos do seu interese 

persoal ou educativ o (por ex emplo, sobre cursos, prácticas 

ou becas). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.3. Identifica a in formación máis importante en 

instrucións sobre o uso de aparellos ou de programas  

informáticos de uso habi tual, e sobre a r ealización de 
activ idades e normas de seguridade ou de conv iv encia no 

ámbito público e educativ o. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas x erais 
do argumento, o carácter dos personax es e as 
características do lugar e o tempo en que se desenv olv en. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, brev e e 
sinx ela, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou 

blogs, na que se describen e narran feitos e ex periencias,  

impresións e sentimentos, e se intercambian in formación e 

opinións sobre aspectos concretos de temas x erais, 

coñecidos ou do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

por ex emplo, mentres organiza ou realiza unha v iax e ao 

estranx eiro (concesión dunha bolsa, confirmación dun 
pedimento, reserv a dun hotel, etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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▪ SLEB3.7. Entende información específica relev ante en 

páx inas w eb e outros materiais de referencia ou consulta 

(glosarios, dicionarios, enciclopedias e rev istas) 

claramente estruturados, que conteñan mapas, 
foto grafías, imax es, v ídeos ou animacións que ax uden á 

comprensión sobre temas relativ os a materias educativ as  

ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou cos  

seus intereses. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 4. Produción de tex tos escritos 

 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B4. Estratex ias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias x erais e comunicativ as co fin de 

realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se 
sabe sobre o tema, o que se pode ou se qu ere 

dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temá ticos (uso dun dicionario ou 

dunha gramática, obtención de ax uda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinx elos de tex tos escritos, para 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratex ias máis 
adecuadas para elaborar tex tos escritos sinx elos de 

lonx itude brev e ou media (elección da persoa destinataria,  

finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador,  

rev isión do tex to e v ersión final), incorporando esquemas e 

ex presións de tex tos modelo con funcións comunicativ as 
similares ao tex to que se quere producir. 

▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite 

información persoal ou relativ a aos seus estudos ou á súa 
formación. 

▪ B4.3. Escribir mensax es sinx elas e brev es con información,  
instrucións e indicacións básicas e opinións sinx elas, 
relacionadas con activ idades cotiás ou do seu interese. 

▪ SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en calquera 
formato, na que describe ex periencias e sentimentos; 

narra, de forma lineal, activ idades e ex periencias 

presentes e pasadas; e intercambia información e opinións  

sobre temas concretos nas súas áreas de interese persoal 

ou educativ o. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario con información 
persoal, educativ a ou ocupacional (niv el de estudos, 

materias que cursa, preferencias, etc.) cunha finalidade 

específica, como inscribirse nun curso ou solicitar un 
campamento de v erán. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 elaborar os propios tex tos. 

– Ex ecución: 

– Elaboración dun borrador seguindo tex tos 
modelo. 

– Estruturación do contido do tex to. 

– Organización do tex to en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha id ea principal, 

conformando entr e todos o seu significado ou a 

idea global. 

– Ex presión  da  mensax e  con  claridade 

ax ustándose aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de tex to. 

– Reax uste da tare fa (emprender unha v ersión 

máis modesta) ou da mensax e (facer 
concesións no que realmente lle gustaría 

ex presar), tras v alorar as dificultades e os 

recursos lingüísticos dispoñibles. 

– Recurso aos coñecementos prev ios (utilizar 

frases feitas e locucións, do tipo "agora v olv o",  
"botar unha man", etc.). 

– Rev isión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás conv encións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

 
– Presentación coidada do tex to (marx es, 

limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiv a. 

▪ B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a 

súa estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data;  

asunto, saúdo á persoa desti nata ria, corpo da carta, 

despedida e sinatura. 

▪ B4.3. Elaboración de in formes ex positiv os elementais 

e brev es, organizados nunha estrutura básica que 

▪ B4.4. Producir correspondencia formal para solicitar ou dar 

información relativ a a bens e serv izos, a partir de modelos 

sinx elos e básicos, actuando como mediación lingüística 

(adecuada ao seu niv el escolar), de ser o caso, cunha 
presentación do tex to limpa e ordenada. 

▪ B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dix ital, tex tos de 

estrutura clara, brev es ou de ex tensión media, sobre asuntos 

cotiáns ou temas de in terese persoal ou educativ o, nun 

rex istro formal, neutro ou info rmal, utilizando os recursos de 

cohesión, as conv encións ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e amosando un control razoable 

de estruturas e un léx ico de uso frecuente de carácter x eral. 

▪ SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensax es e 

comentarios brev es, en calquera soporte, nos que solicita 

e transmite información e opinións sinx elas, respectando 

as conv encións e as normas de cortesía. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e brev e,  

dirix ida a institucións públicas ou priv adas ou entidades 
comerciais, na que pide ou dá información, ou solicita un 

serv izo, respectando as conv encións formais e normas de 

cortesía máis comúns neste tipo de tex tos, cunha 
presentación limpa e ordenada do tex to. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.5. Escribe, nun formato conv encional, informes 
ex positiv os moi brev es e sinx elos nos que dá información 

esencial sobre un tema educativ o, facendo brev es 

descricións e narrando acontecementos seguindo unha 

estrutura esquemática moi sinx ela (título, corpo do tex to e, 

de ser o caso, conclusión e bibliografía). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 inclúa unha introdución, o corpo do informe, a 
conclusión e a bibliografía. 

   

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

 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ p 

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

– Sons e fonemas v ocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 

agrupacións. 

– Procesos fonolóx icos máis básicos. 

– Acento fónico dos elementos léx icos illados e na 

oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e conv encións ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración:  

coma, punto e coma, puntos suspensiv os, 

parénteses e comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de conv encións sociais 
básicas e normas de cortesía propias da súa idade 

▪ B5.1. Ex presarse coa suficiente fluid ez para que poida 

seguirse sen moita dificultade o fío do discurso, aínda que 

poidan producirse pausas para planificar o que se v ai dicir e,  

en ocasións, hax a que interromper e reiniciar a mensax e 

para reformulala en termos máis sinx elos e máis claros para 

a persoa interlocutora. 

▪ B5.2. Utilizar as conv encións ortográficas, de puntuación e  

de formato de uso moi frecuente, en tex tos escritos en 

diferen tes 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 tex t os orais 
e escritos os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativ os á v ida cotiá (hábitos e 

activ idades de estudo, traballo e lecer), condicións de v ida e 

contorno, relacións interpe rsoais (entre homes e mulleres,  

no ámbito educativ o, ocupacional e institucional), 

▪ SLEB5.1. Produce léx ico e estruturas básicas intelix ibles  

no oral e na escrita, e trazos fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con 
eficacia comunicativ a patróns básicos de ritmo, entoación 

e acentuación de palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as conv encións orais e 
escritas básicas propias da lingua estranx eira no 

desenv olv emento do proceso comunicativ o oral e escrito 

(saúdos, despedidas, fórmulas básicas de tratamento,  

etc.), e amosa respecto e interese polas diferenzas 

culturais que poidan ex istir. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.3. Nas activ idades de aula, pode ex plicar o proceso 
de produción de tex tos e de hipóteses de significados 

tomando en consideración os coñecementos e as 

ex periencias noutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranx eira I. 1º de bacharelato 

 

Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 e de rex istros informal e estándar, e da linguax e 
non v erbal elemental na cultura estranx eira. 

comportamento (posturas, ex presións faciais, uso da v oz, 

contacto v isual e prox émica), e conv encións sociais 

(actitudes e v alores), ax ustando a mensax e á persoa 

destinata ria e ao pr opósito comunicativ o, e amosando a 
propiedade e a cortesía debidas. 

▪ B5.4. Producir tex tos e inferir o significado probable de 

palabras ou frases que descoñece a partir das ex periencias 
e os coñecementos transferidos desde as linguas que 

▪ SLEB5.4. Participa en prox ectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan v arias  

linguas e relacionados cos elementos transv ersais, evita 
estereoti pos lingüísticos ou culturais, e v alora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 – Achegamento aos hábitos e ás activ idades de 

estudo, traball o e lecer, condicións de v ida e 

relacións interpersoais (no ámbito educativ o, 

ocupacional e institucional); o contorno x eográfico 

básico (clima, rex ións) e referentes artístico - 

culturais (feitos históricos e personax es 

salientables). 

– Recoñecemento de v alores, crenzas, actitudes e 

tradicións fund amentais, e calquera ou tro aspecto 

cultural de in terese, así como os aspectos cultu rais 
básicos que permitan comprender os países onde 

se fala a lingua estranx eira e actuar neles 

adecuadamente. 

– Identificación dalgunh as similitudes e diferenzas 

elementais e máis significativ as nos costumes 
cotiáns entre os países onde se fala a lingua 

estranx eira e o noso. 

– Actitude recep tiv a 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 

aprendizax e e lograr unha competencia 

comunicativ a integrada. 

– Participación en prox ectos nos que se utilizan 

v arias linguas e relacionados cos elementos 

transv ersais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valorando positiv amente as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativ as: 

– Iniciación e mantemen to de r elacións persoais e 
sociais básicas propias da súa idade. 

– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 

básicas de persoas, obx ectos, lugares e 

activ idades. 

coñece. 

 
▪ B5.5. Participar en prox ectos (elaboración de materiais 

multimedia, folle tos, carteis, recensión de libros e películas,  

etc.) nos que se utilicen v arias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro docente, relacionados cos  

elementos tra nsv ersais, ev itando estereotip os lingüísticos ou 

culturais. 

▪ B5.6. Distinguir e lev ar a cabo as funcións demandadas polo 

propósito comunicativ o, mediante os ex poñentes básicos 

das dev anditas funcións e os patróns discursiv os de uso 
máis habitual, así como os seus significados asociados (por 

ex emplo, utilizar unha estr utura inte rrogativ a para facer unha 

sux estión), e empregar para comunicarse mecanismos 

sinx elos bastante ax ustados ao contex to e á intención 

comunicativ a (repetición léx ica, elipse, deíx e persoal, 

espacial e temporal, x ustaposición, e conectores e 
marcadores discursiv os moi frecuentes), sempre que sex an 

traballados na clase prev iamente. 

▪ B5.7. Recoñecer e utilizar un repertorio léx ico de uso común 

relativ o a asuntos cotiáns e a temas x erais ou relacionados 

cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, e un 
repertorio limi tado de ex presións de uso moi frecuente 

suficiente para comunicar no seu niv el escolar. 

▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicita do na 

tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da 

aula (pedir ou dar información, agradecer, desculparse, 

solicitar algo, inv itar, etc.), utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursiv as e o léx ico necesarios, 

propios do seu niv el escolar suficientes para comunicar 

con eficacia. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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– Narración de acontecementos e descrición de 

estados e situacións presentes, e ex presión moi 

básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemen to de info rmación e 

indicacións, e ex presión moi sinx ela de opinións e 
adv ertencias. 

– Ex presión do coñecemento, o descoñecemento e 

a certeza. 

– Ex presión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición. 

– Ex presión do interese, a aprobación, o aprecio, a 

satisfacción e a sorpresa, así como os seus 
contrarios. 

– Establecemento e mantemen to básicos da 

comunicación e a organización elemental do 
discurso. 

▪ B5.6. Léx ico oral e escrito básico de uso común 

relativ o a aspectos culturais v ariados: 

– Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos típicos,  

costumes alimentarios, tabús, conv encións 

sociais, horarios etc.); familia e amizades; 
activ idades de lecer; viax es e transportes; festas e 

celebracións; saúde e educación; compras e 

activ idades comerciais. 

– Bens e serv izos básicos. 

– Contorno: clima, campo, cidade e lugares máis 
representativ os. 

– Tecnolox ía: aparellos de uso cotián. 

– Calquera outro que se considere de interese. 

– Ex presións fix as e enunciados fraseolóx icos 

básicos e moi habituais. 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursiv as propias de 

cada idioma. 

   



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

62 

 

 

CONTIDOS SINTÁCTICOS - DISCURSIVOS 
Expresió n de relacións lóxicas: conxunc ión ; dis- xunción; oposic ión (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) 

Relacións temporais (de- puis, de) jusqu’à , lorsque, avant/après + Inf., au mo- ment où, (à) chaque fois que). 

Exclamación (Que, Hélas!) 

Negación (personne ne, rien ne, ne aucun, ne que, ne pas encore). 

Interrogac ió n (leque l, la- quelle , lesquels, lesque lles, auquel, duque l). 

Expresió n do tempo: pre- sente; 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); i nten- 

ción/desexo (pen- ser/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, pro- nomes persoais, adxecti- vos e pronomes demostrativos; pronomes 

persoais OD e OI, "en", "y"; proposicións adxectivais); a cuali- dade; a posesión. 

Expresión da cantidade (fraccións, decimais, por- centaxes; artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao. 

Expresió n do espazo (pré- positions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, directio n, pro- venance, destina tion). 

Expresión do tempo: pun- tual (dans nº jours); divi- sións (dans les années, quinzaine); indicacións de tempo (au début, à la fin, en début de 

semaine); du- ración (matinée, journée, soirée); anterioridade (jus- qu’à ce que); posterioridade (dès que, depuis (le temps) que); secuencia- ción 

(premièrement, deu- xièmement); simultaneida- de (lorsque, lors de + nom); frecuencia  (tous/toutes les), générale - ment, quelquefois, rare- ment, 

presque jamais). 

Expresió n do modo (de cette manière, de cette façon-là). 
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2º BACHARELATO 
 

 
Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

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

– Mobilización de información previa sobre o tipo de 

tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión a el. 

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

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de elementos  

significativos, lingüísticos e paralingüísticos 

(acenos, entoación, etc.). 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir do coñecemento doutras 

linguas, e de elementos non lingüísticos (imaxes, 

música, etc.). 

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

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa, e conciencia da 

importancia de chegar a comprender textos orais sen 

precisar entender todos os seus elementos. 

▪ B1.3. Constancia no logro da comprensión oral,  

reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición 
do dito. 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 

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

detalles relevantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os 
puntos principais e os detalles máis relevantes en textos  

orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, 

e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal,  

informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou 

abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en 

situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os propios  

intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas 

non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

▪ B1.3. Comprender o esencial e a información relevante en 
situacións comúns, aínda que poidan necesitar unha xestión 

ou transacción menos habitual (explicacións a unha 

reclamación, cancelación dun servizo, etc.) que impliquen a 

solicitude de datos, realización de accións, formas de 

pagamento, etc.), sempre que lle poidan repetir o dito. 

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

a temas frecuentes do ámbito persoal ou público, 

suposicións e hipóteses, sensacións e sentimentos básicos,  

claramente estruturados e articulados a unha velocidade 

lenta ou media, e se a persoa interlocutora está disposta a 

repetir ou reformular o dito. 

▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e información esencial en 

presentacións ben estruturadas sobre temas coñecidos e 

▪ SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da 

tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada) e 

mellorándoo, de ser o caso, facendo anticipacións do que 

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

se comprende e o que non se coñece mediante os propios  

coñecementos e as experiencias doutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

claramente articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico, 

sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir 

confirmación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades  

educativas ou ocupacionais de carácter habitual e 

predicible (datos persoais, formación, gustos, intereses e 

expectativas ou plans de futuro), sempre que poida pedir 

que se lle repita, ou que se reformule, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

tendas, hoteis, restaurantes, transportes e centros 

docentes), ou menos habituais pero referidas a 

necesidades inmediatas en situacións de comunicación 

comúns se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

  
predicibles, e de programas de televisión tales como 
informativos, entrevistas ou anuncios e películas, sempre 

que as imaxes sexan suficientemente redundantes para 

facilitar a comprensión. 

▪ SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela 

na que participa, explicacións ou xustificacións básicas de 

puntos de vista e opinións, sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos habituais, articulados 

de maneira clara, así como a formulación de hipóteses, a 
expresión de sentimentos e a descrición de aspectos  

abstractos de temas como a música, o cine, a literatura ou 

os temas de actualidade, se a persoa interlocutora está 

disposta repetir ou reformular o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos  

ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional, e os aspectos máis significativos de noticias  

de televisión claramente articuladas, así como o esencial 

de anuncios publicitarios, series e películas ben 

estruturados e articulados con claridade, nunha variedade 

estándar da lingua e cando as imaxes faciliten a 

comprensión. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o destinatario e a 

finalidade da produción ou da interacción. 

▪ B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para producir 

textos orais breves ou de lonxitude media, aínda que poidan 

producirse pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións  

do que se quere expresar en situacións menos habituais ou 
en intervencións máis longas. 

▪ SLEB2.1. Participa activamente en intercambios 

comunicativos na aula, utilizando a maioría das veces a 

lingua estranxeira, producindo mensaxes adecuadas ás  

situacións de comunicación reais ou simuladas, e 
colaborando para entender e facerse entender. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 
– 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, estruturándoa 

adecuadamente e axustándose, de ser o caso,  

aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto 

memorizados e traballados na clase 

previamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 

realmente lle gustaría expresar), tras valorar as  

dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

 
– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido. 

– Definición ou reformulación dun termo ou 
expresión. 

– Uso da lingua materna ou 

▪ B2.2. Interactuar, en situacións reais ou simuladas, con 
eficacia suficiente para narrar e describir experiencias,  

acontecementos, sentimentos, reaccións, desexos e 

aspiracións e plans ou proxectos; e intercambiar información 

pouco complexa, pedir e dar indicacións ou instrucións  

sinxelas con certo detalle, xustificar brevemente opinións e 

puntos de vista; formular hipóteses e facer suxestións, e 

expresarse sobre temas algo abstractos, como películas,  

música, libros, etc. 

▪ B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz, con 
pronuncia clara e intelixible, información en situacións de 

comunicacióalumnado e menos habituais, pero predicibles,  

nas que teña que expresar o acordo, o desacordo, o 

interese, a posibilidade e a imposibilidade, usando un 

repertorio de expresións frecuentes no ámbito público 

(doenzas, pequenas reclamacións, menús alternativos, 
accidentes, etc.), así como a expresión básica dos 

sentimentos e os intereses persoais, tales como satisfacción, 

desgusto, admiración e sorpresa. 

▪ B2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto 
cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos,  

nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso 

comprensible e adecuado á situación e utilizando as 

estratexias necesarias para iniciar, manter e facer progresar 

a comunicación. 

▪ B2.5. Participar en situacións de comunicación formais que 

impliquen intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da 

persoa interlocutora, e sendo quen de intercambiar 

información e opinións, dar instrucións, xustificar 

brevemente os motivos de accións e plans, e argumentar de 

xeito sinxelo pero eficaz. 

▪ SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez,  ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, 

sobre aspectos concretos de temas educativos ou 

ocupacionais do seu interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, explicando as ideas 
principais brevemente e con claridade, e respondendo a 

preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara 

e a velocidade media. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas 

que intercambia información e se expresa e xustifica 

brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe 

de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de 

futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe 

aspectos concretos e abstractos de temas como, por 

exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza 
estratexias de comunicación lingüísticas e xestos 

apropiados para facerse entender, en situacións cotiás e 

menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos persoais, educativos 

ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades,  

saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información,  

axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha 
xestión formal de maneira sinxela pero correcta e 

adecuada ao contexto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 
"estranxeirización" de palabras da lingua 
meta. 

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

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

significado. 

– Uso da linguaxe corporal culturalmente 

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

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 

puah, etc.) de valor comunicativo. 

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

comprender. 

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

 
▪ 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 

 

▪ 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, 

▪ B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos e 
outras informacións visuais, e aos coñecementos previos 

sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos  

transferidos desde as linguas que coñece), identificando a 

información máis importante e deducindo o significado de 

palabras e das expresións non coñecidas. 

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

▪ SLEB3.1. Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos do xénero 

informativo, en calquera soporte, ben estruturados e de 

extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece 

ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e 

identifica as conclusións principais en textos de carácter 

claramente argumentativo, adecuados ao seu nivel 

escolar, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto. 

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

significativos, lingüísticos e paratextuais, e do 

coñecemento e as experiencias noutras linguas. 

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

▪ B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas 
formais (remitente, cabeceira, lugar e data, asunto,  

saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, 

despedida e sinatura). 

 
 

▪ B3.3. Comprender información relevante en textos do seu 
interese, descritivos ou narrativos, de certa lonxitude e ben 

estruturados, nos que se informa de acontecementos, se 

describen accións, persoas, obxectos e lugares, e se 

manifestan opinións, crenzas ou valores con expresións  

sinxelas. 

▪ B3.4. Comprender en textos formais un repertorio básico de 
expresións fixas para rexeitar (agradecendo ou xustificando),  

acceder (con reservas ou condicións); expresar posibilidade,  

imposibilidade ou obriga de facer algo; conceder e denegar 

(con ou sen obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar 

a facer algo. 

▪ B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis  
relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude 

media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal,  

informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns ou menos 

habituais, de temas de interese ou relevantes para os  

propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan 
estruturas e un léxico de uso común, tanto de carácter xeral 

como máis específico. 

▪ SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e 

información relevante de anuncios e comunicacións de 

carácter público, institucional ou corporativo claramente 

estruturados, relacionados con asuntos do seu interese 

persoal, educativo ou ocupacional (organización de grupos  
de traballo, información sobre actividades de formación 

específicas, etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.3. Identifica información relevante en instrucións  

detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de convivencia 

(por exemplo, nun evento cultural). 

▪ CCL 

▪ CD 

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

relacións, e as características do lugar e o tempo en que 

se desenvolven. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en 

calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que 

se describen con certo detalle feitos e experiencias, 

impresións e sentimentos; nas que se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou 

do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

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

como para poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos para unha estadía 

de estudos no estranxeiro). 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 
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▪ SLEB3.7. Entende información específica importante en 

páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 

(glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) 

claramente estruturados, que conteñan mapas, 

fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que axuden á 
comprensión sobre temas relativos a materias educativas  

ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CAA 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

competencias xerais e comunicativas co fin de 

realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se 

sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere 

dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 

dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

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

elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos  

abordando en cada un unha idea principal, 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicaras estratexias  máis 
adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos de 

lonxitude breve ou media (elección da persoa destinataria, 

finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador,  

revisión do texto e versión final), incorporando esquemas e 

expresións de textos modelo con funcións comunicativas  

similares ao texto que se quere producir. 

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

formación. 

▪ B4.3. Escribir mensaxes breves, en calquera soporte, con 
información, instrucións e indicacións básicas e opinións  

sinxelas, destacando os aspectos que resulten importantes  

ou do seu interese para o tema que se trate. 

▪ B4.4. Producir correspondencia formal básica para solicitar 
ou dar información relativa a bens e servizos, a partir de 

modelos sinxelos e básicos, actuando como mediación 

lingüística, de ser o caso, cunha presentación do texto limpa 

e ordenada. 

▪ B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos 

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

impresións e sentimentos; narra, de xeito lineal e 

coherente, feitos relacionados co seu ámbito de interese,  

actividades e experiencias pasadas ou feitos imaxinarios, 

e intercambia información e ideas sobre temas concretos,  

sinalando os aspectos que lle parecen importantes e 

xustificando brevemente as súas opinións sobre eles. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con 

información persoal, educativa ou laboral (nivel de 

estudos, materias que cursa, preferencias, etc.), cunha 

finalidade específica, como solicitar unha bolsa. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ 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 
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conformando entre todos o seu significado ou a 
idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 

máis modesta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría 

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

 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 

frases feitas e locucións, do tipo "agora volvo", 

"botar unha man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos  
signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra, etc.) 

– Reescritura definitiva. 

▪ 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.). 

breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura 
clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou 

informal, utilizando adecuadamente os recursos de 

cohesión, as convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e amosando un control 

razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter xeral como máis específico 

dentro da propia área de especialización ou de interese. 

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica, dirixida 

a institucións públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar 

información, solicitar un servizo ou realizar unha 

reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as  
convencións formais e as normas de cortesía usuais neste 

tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada do 

texto. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CSC 

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

básica e particularidades sintáctico-discursivas 

elementais, nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo, ocupacional ou menos habitual, 

describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e 

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

certas accións. 

▪ CCL 

▪ CCSC 

▪ CD 

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

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ p 

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

entoación básicos: 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións. 

– Procesos fonolóxicos máis básicos. 

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e na 
oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

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

parénteses e comiñas. 

 
▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de convencións sociais  
básicas e normas de cortesía propias da súa idade 

e de rexistros informal e estándar, e da linguaxe 

non verbal elemental na cultura estranxeira. 

– Achegamento aos hábitos e ás actividades de 
estudo, traballo e lecer, condicións de vida e 

relacións interpersoais (nos ámbitos educativo,  

ocupacional e institucional); o contorno xeográfico 

básico (clima, rexións) e referentes artístico- 

culturais (feitos históricos e personaxes 

relevantes). 

– Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes e 
tradicións fundamentais, e calquera outro aspecto 

cultural de interese, así como os aspectos culturais 

básicos que permitan comprender os países onde 

▪ B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa 

suficiente fluidez para facerse entender, aínda que poidan 

producirse pausas e mesmo se as persoas interlocutoras  

poden necesitar repeticións cando se trata de palabras e 

estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación poden 
cometerse erros que non interrompan a comunicación. 

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, de 

puntuación e de formato máis frecuentes con razoable 

corrección de modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da primeira ou doutras  
linguas; e saber manexar os recursos básicos de 

procesamento de textos para corrixir os erros ortográficos  

dos textos que se producen en formato electrónico, e 

adaptarse ás convencións comúns de escritura de textos en 

internet. 

 
▪ B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de textos  

orais e escritos, os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos e 

actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e 

contorno socioeconómico, relacións interpersoais 

(xeracionais ou nos ámbitos educativo, ocupacional e 

institucional), e convencións sociais (actitudes e valores), así 
como os aspectos culturais xerais que permitan comprender 

e expresar adecuadamente información e ideas presentes  

nos textos. 

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

e os coñecementos transferidos desde as linguas que 

coñece. 

▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

▪ SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles 

no oral e na escrita, e trazos fonéticos que distinguen 

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

eficacia comunicativa patróns de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, 

e amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que 

poidan existir, adecuando a súa produción ás convencións  

sociolingüísticas da lingua meta. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

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

tomando en consideración os coñecementos e as 

experiencias noutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 
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se fala a lingua estranxeira e actuar neles 
adecuadament e. 

– 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. 

 

 
– Recurso aos coñecementos e ás experiencias  

lingüísticas noutras linguas que coñece (patróns  

discursivos para a organización e ampliación ou 

restruturación da información; elementos 

adecuados de coherencia e de cohesión textual 

para organizar o discurso, facer progresar o tema,  

etc.). 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 

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

– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas,  
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares  

como outras presentes no centro docente, relacionados cos  

elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións requiridas polo 
propósito comunicativo e un repertorio dos seus expoñentes  

máis comúns, así como patróns discursivos habituais para 

iniciar e concluír o texto adecuadamente, organizar a 

información de xeito claro, ampliala con exemplos ou 

resumila. 

▪ B5.7. Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo 
a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos  

propios intereses, os estudos e as ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente. 

▪ SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais  

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, 

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

▪ CCL 

▪ CCSC 

▪ CCEC 
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 básicas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión moi 

básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e 

indicacións, e expresión moi sinxela de opinións e 

advertencias. 

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e 
a certeza. 

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

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a 

satisfacción e a sorpresa, así como os seus 

contrarios. 

– Establecemento e mantemento básicos da 

comunicación e a organización elemental do 

discurso. 

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

– Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos típicos,  
costumes alimentarios, tabús, convencións 

sociais, horarios, etc.); familia e amizades; 

actividades de lecer; viaxes e transportes; festas e 

celebracións; saúde; educación; compras e 

actividades comerciais; bens e servizos básicos;  

contorno (clima, campo, cidade e lugares máis  

representativos); tecnoloxía (aparellos de uso 

cotián), e e calquera outro que se considere de 

interese. 

– Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos 
básicos e moi habituais. 

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

 
▪ 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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CONTIDOS SINTÁCTICOS DISCURSIVOS 
Expresión de relacións lóxicas: conxunción; dis- xunción; oposición/concesión (seulement si, même si, quoique, mal- gré que + Subj. (para un 

feito real)); causa (étant donné que); finalidade (pour que, dans le but que, de façon/manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (c’est le 

meilleur/pire ) que + Subj., au- tant/tant); consecuencia (si bien que); condición (à condition de + Inf., à moins de + inf., au/dans le cas où (+ 

conditionnel)); estilo indirecto. 

Relacións temporais (au- paravant, alors que, en at- tendant, tant que, aussitôt, dès, tandis que). 
Exclamación (Comme si!). 

Negación (pas question, pas du tout). 
Interrogación (Question rapportée, ex: Il me de- mande à quelle heure commence le film?). 

Expresión do tempo: pre- sente; pasado (plus-que- parfait); futuro (futur anté- rieur). 

Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (à cette époque là)); habitual (nº fois par) mois/an)); incoativo (ê tre prêt à)); terminativo 
(arrêter de). 

Expresión da modalidade: factualidade; capacidade; posibilliade/probabilidade (il est possible que, il se peut que); necesidade; obri- 
ga/prohibición (n’avoir qu’à), il n’y a qu’à)); permiso (Puis-je?); in- tención/desexo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je 

voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.); voix passive; condi- cional; cortesía. 

Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pro- nomes persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes 
persoais OD e OI, "en", "y", proposicións adxectivais (lequel, laquelle, lesquels, lesque- lles, auquel, duquel)); a cualidade; a posesión (pronomes 

posesivos). 

Expresión da cantidade (environ, à peu près, plus ou moins, le double, le tri- ple), 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 (demain à cette heure- là, hier à cette heure-ci,); divisións (hebdomadaire, mensuel, annuel)); indicacións de 
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tempo, duración (toujours (ex: Il travaiqu’à ), il n’y a qu’à)); permiso (Puis-je? ); intenc ión/desexo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimera is 
que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.); voix passive; condicional; cortesía. 

Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes 

persoais OD e OI, "en", "y", proposi- cións adxectivais (lequel, laquelle, lesquels, lesque- lles, auquel, duquel)); a cualidade; a posesión (pronomes 

posesivos). Expresión da cantidade (environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple), artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do 

grao. 

Expresión do espazo (pré- positions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, pro- venance, destination). 
Expresión do tempo: pun- tual (demain à cette heure- là, hier à cette heure-ci,); divisións (hebdomadaire, mensuel, annuel)); indicacións de 

tempo, duración (toujours). 
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1º ESO 

4.- TEMPORALIZACIÓN, CONTIDOS MÍNIMOS PARA 

SUPERAR A MATERIA POR CURSO E POSIBLES ESCENARIOS 

NUN CONTEXTO COVID 
 

I. OBXECTIVOS. 
• Identificar o francés entre outras linguas. 
• Presentarse. 

• Saudar. 

• Contar ata 100. 
• Identificar e describir un obxecto. 

• Presentar e presentarse 

• Recoñecer as materias escolares 

• Expresar a data. 
• Expresa r: as horas, os días, os meses e as estacións do ano. 

• Dicir e preguntar a idade. 
• Pedir e dar un prezo. 

• Expresar a hora. 

• Falar sobre as vacación 

 

II. COÑECEMENTOS DA LINGUA. 

 
II. 1. GRAMÁTICA 
• O presente de indicativo do verbo avoir 
• A estrutura interroga tiva Qui est-ce ? 
• As expresións : Tu habites où ? e Tu as des frères et des soeurs ? 
• A expresión da data. 

• O presente de indica tivo e o impera tivo dos verbos habite r e regarder. 

• Contracción da preposición à co artigo determinado. 

• Je m’appelle, Comment tu t’appelles . 
• Os adxectivos interroga tivos: quel, quelle, quels, quelles. 

• Quel âge as-tu ? / a-t-il ? 

• Os determinantes. 

• O presente de indica tivo e o impera tivo dos verbos porter, penser e trouve 
• Os artigos contrac tos con de. 

• Os interroga tivos: Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Pourquoi ? 

• A expresión do tempo: horas, días, meses e estacións do ano. 
• A expresión da hora. 

• Pourquoi ? - Parce que… 
• O presente de indica tivo e o imperativo dos verbos partir, venir. 

• A comparació n dos adxectivos: plus … que, aussi … que, moins … que. 

• O passé composé co verbo auxiliar avoir.- 

 
II 2 LÉXICO 

• Os días da semana. 

• Os números do 1 ao 10. 
• Os saúdos. 

• As vacacións 
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2º ESO. 

• As viaxes. 

• Os medios de locomoción. 
• As vacacións. 

• As viaxes. 

• Os medios de locomoción. 

• Nomes de animais. 
• Nomes de países e rexións de Francia coas súas respectivas preposic ións. 

• As partes do corpo humano 

• As prendas de vestir. 

• Os trazos de carácter 
• As estacións do ano 

• As partes do corpo humano 

• As prendas de vestir. 
• As estacións do ano 

• As compras. 

• Os números ata 1000. 

• As comidas. 
• Os alimentos. 

• Os prezos. 

• A meteoroloxía. 

• O tempo de lecer. 

• Os días da semana, os meses e as estacións do ano. 

 
II 3 FONÉTICA. 
• Sensibilizac ión cos sons, o ritmo e a entoación da lingua francesa. 
• As consoantes finais 
• O e mudo [ə] 

• As vogais [ i ] [ y ] [ u ]. 
• Os sons [ b ] e [ v ]. 

• Os sons [ s ] e [ z ] 
 

 

I OBXECTIVOS. 
• Falar do instituto e das materias escolares. 

• Expresar a data e a hora. 
• Dirixirse a alguén con corrección. 

• Situarse no tempo. 

• Falar do instituto e das materias escolares. 

• Expresar a data e a hora. 

• Dirixirse a alguén con corrección. 

• Situarse no tempo. 

• Manter unha conversa telefónica. 
• Expresar unha opinión. 

• Falar da familia , da casa e das tarefas domésticas. 

• Despedirse. 
• Invitar e aceptar ou rexeitar unha invitación. 
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• Agradecer. Responder a un agradecemen to. 

• Falar dos amigos, os deportes, as festas e a música. 
• Expresar a dor. 

• Expresar unha apreciación. 

• Describir os trazos de carácter. 

 

II COÑECEMENTOS LINGÜÍSTICOS. 

 
II 1 GRAMÁTICA. 
• A negación: ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne , ne ... jamais. 
• O presente de indicativo e o imperativo dos verbos préférer, dire, faire e ouvrir. 
• Combien ça coûte ? Il / Elle coûte combien? . 

• C’est cher /Ce n’est pas cher. 
• Os adxectivos demostra tivos. 

• Être en tain de + infinitivo. 

• O passé composé dos verbos rematados en –er. 

• A interrogación. 
• O presente de indica tivo e o impera tivo dos verbos boire e voir. 

• Os adxectivos numera is ordina is. 

• Os interrogativos : qui, que, quand, où, comment, combien. 

• Quelle est ta date de naissance ? / Tu es né quand ? 

• As preposic ións e as locucións prepositivas de lugar. 
• Quelle heure est-il ? Il est ... 

• Signos ortográ ficos : o apóstrofo, a cedilla e o guión. 

• O passé composé dos verbos regulares con avoir. 

• O presente de indica tivo e o impera tiv o dos verbos courir, rire, vouloir e pouvoir. 
• Avoir mal au / à la / à l’ / aux ... 

• O plural dos nomes rematados en -au. 

• O futur proche. 

• A obrigac ión : devoir / il faut + infinitivo. 
• O pronome y. 

 
II 2 LÉXICO 

• As prendas de vestir. 

• Os tecidos 
• As cores 

• A familia. 
• A casa. 

• As actividades de lecer. 

• As tarefas domésticas 
• Os gustos musicais e os instrumentos de música. 

• Os trazos físicos e de carácter. 

• A amizade. O medio natura l e a súa protecció n. 

• As vacacións. -O medio urbano. 
• As vacacións. 

 
II 3FONÉTICA 

• O abecedario. 
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3º ESO 

• O ç seguido de a, o, u. 

• A liaison 
• Le sons ( e ) et ( E ) . 

• Les sons ( f ) et ( v ). 
 

 

I OBXECTIVOS. 
 

• O instituto e a súa organizac ión. 
• Expresa r a obrigac ión. 

• Expresar a duración. 
• Expresa r a presenza e a ausencia de obxectos. 

• Expresa r a posesión. 

• Expresa r unha apreciación positiva O consumo e a restaurac ión. 
• Comparar e comprar. 

• Falar sobre a natureza , os deportes e as actividades de lecer. 

• Redactar unha carta. 

• Expresar a vontade e a obrigación. 
• Dar unha opinión argumentando 

• Expresar unha opinión. 

• Falar das viaxes e as profesións. 

 

II COÑECEMENTO DA LINGUA. 

 
II 1 GRAMÁTICA. 
• O imperfecto de indicativo. 
• Il faut / il ne faut pas 
• On doit / On ne doit pas. 

• Il y a trois ans / une semaine … 
• Il y avait / Il n’y avait pas 

• C’est le … / Je suis né (e) le … 

• Os signos de puntuac ión e as sílabas. 

• O compara tivo de superioridade de bon e mauvais 
• Os verbos devoir e faire. 

• O passé composé co verbo être 

• O pronombre en. 

• Os adxectivos posesivos para varios posuidores: notre, votre, leur, nos, vos, leurs. 

• O futuro simple irregular. 

• Os pronomes demostra tivos. 

• A concordanc ia dos adxectivos de cor. 
• Comparar cantidades : autant / plus / moins + de + nom + que. 

• Comparar accións : verbo + autant que / plus que / moins que 

• O presente de subxuntiv o 

• O passé récent. 

• A negación parcial: ne ... aucun , ne ... plus , ne … plus , ne … ni … ni… 
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4º ESO 

• Os pronomes posesivos. 

• Os verbos répondre e entendre. - 
• Os pronomes relativos : qui , que , dont e où. 

• O feminino das palabras rematadas en –eur e –teur. 

• Os adverbios de cantidade : peu , trop , beaucoup , assez + de + nom. 

 
II 2 LÉXICO- 

• O instituto e a súa organizac ión. 

• Fórmulas para comunicar e redactar conclusións. 
• As actividades de lecer e os espectáculos. 

• Os medios de transporte. 
• Fórmulas para dirixirse a alguén con corrección e/ou pedir un favor. 

• Locucións para clasifica r a sucesión de accións 

• A restauración. 

• O consumo. 
• Dar unha opinión sobre a comida. 

• Facer preguntas. 

• Pedir información. 

• Pedir un favor con corrección. 

• Fórmulas para dirixirse e despedirse de alguén. 

• Os medios de comunicac ión. Os xornais 
• As viaxes 

• As profesió ns. 

 
II 3 FONÉTICA 
• Fórmulas para pedir e tomar a palabra e dar unha opinión. 
• O acento tónico en francés. 
• A entoación para expresar a sorpresa . 

• A entoación da frase imperativa 

• As vogais nasais 
O r despois de consoante . 

• A entoación para expresar alegría. 
 

 

I OBXECTIVOS. 
 

• Falar dos recordos das vacacións. 

• Caracterizar ás persoas. 

• Manter unha conversación telefónica. 

• Escribir un correo electrónico. 
• Redactar un retrato. 

• Protesta r, pedir perdón e desculparse . 

• Escribir un relato. 

• Situar unha acción no tempo. 
• Falar da contaminación. 

• Falar do tabaquismo. 
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1º BACHARELATO 

• Falar da saúde e da enfermidade. 

• Escribir un diálogo. 
• Utilizar o imperfec to e o passé composé . 

• Falar da violenc ia escolar: os roubos e as pelexas. 

• Expresa r asombro ou sorpresa. 

• Responder ao agradecemento. 
• Expoñer un sentimento. 

 

II COÑECEMENTO DA LINGUA. 

 
II 1. GRAMÁTICA. 
• O imperfec to, o passé composé e o pluscuamperfec to. 
• A orde do adxectivo cualifica tivo na frase. 
• A negación dos verbos en infinitivo. 

• Os adverbios de modo, de tempo e de cantidade . 

• Os verbos pouvoir e vouloir. 

• Os pronomes persoais COD. 
• A concordanc ia do particip io pasado. -O imperfec to e o passé composé. 

• O pronome indefinido chacun / chacune. 

• A hipótese irreal: Si + pluscuamperfec to + condic iona l composto. 

• A negación parcial. 

• Os adxectivos e os pronomes indefinid os. 

• A frase impersoal. 

• As preposic ións. 

 
II 2 O LÉXICO 

• Aceptar e rexeitar unha proposición. 
• Caracterizar a unha persoa. 
• Comezar e rematar unha carta. 

• A amizade. 

• O amor. 
• Adxectivos para redactar un retrato. 

• Expresa r a negación. 

• Protesta r e desculparse . 

• A familia. 
• Expresa r asombro e sorpresa . 

• Describir unha paisaxe. 
• O traballo 

 
II 3 FÓNETICA 
• O r despois de consoante. 

 

 

• 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.); comparac ión (plus…plus, moins…moins) 
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• Relacións temporais (de- puis, de… jusqu’à, lorsque, avant/après + Inf., au mo- ment 

où, (à) chaque fois que). 

• Exclamac ión (Que, Hélas!) 
• Negación (personne ne…, rien ne…, ne…aucun, neque, ne… pas encore). 

• Interrogac ió n (lequel, la- quelle, lesque ls, lesquelles, auquel, duque l). 

• Expresió n do tempo: pre- sente; 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); necesi- dade; obriga/prohibición (défense de, défendu de+ 

Inf.); permiso (permettre de faire qqch. à qq´un, donner la permission à qq’un de faire qqch); 

inten-ción/desexo (pen- ser/espérer + Inf,); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait 

tomber son livre/s’est fait couper les cheveux); condic iona l (condit io nnel présent) ; cor- tesía. 
• Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pro- nomes 

persoais, adxecti- vos e pronomes demostra- tivos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y"; 

proposicións adxectivais); a cuali- dade; a posesión. 
• Expresión da cantidade (fraccións, decimais, por- centaxes; artigos partitivos, adverbios 

de cantidade e medidas) e do grao. 

• Expresión do espazo (pré- positions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, pro- venance, destination). 

• Expresión do tempo: pun- tual (dans nº jours); divi- sións (dans les années, quinzaine); 

indicacións de tempo (au début, à la fin, en début de semaine); duración (matinée, journée, 

soirée); anterioridade (jus- qu’à ce que); posteriorida- de (dès que, depuis (le temps) que); 

secuencia- ción (premièrement, deu- xièmement); simultaneida- de (lorsque, lors de + nom); 

frecuencia (tous/ toutes les…, généralement, quelquefois, rare - ment, presque jamais). 

• Expresió n do modo (de cette manière, de cette fa- çon là). 

 

 

TEMPORALIZACIÓN E POSIBLES ESCENARIOS NUN CONTEXTO 

COVID 

Os diferentes bloques que se relacionan no capítulo 3 abordaranse conxuntamente en 

cada trimestre de forma que ao longo de todo o trimestre os alumnos estarán a traballar os 

diferentes aspectos da lingua: os textos orais, a lectura, a comprensión oral e escrita, o enfoque  

comunicativo da lingua e o aspecto sociocultural. 

 
Os contidos de tipo léxico, temático, gramatical e comunicativo dividiranse en tres 

apartados iguais, un por trimestre, na orde que aparecen reflexados nos cadros do capítulo 3, 

pero sen perder a perspectiva de que o estudio da lingua estranxeira debe ter fundamentalmente 

un enfoque global, onde a comunicación e a comprensión son a finalidade fundamental da 

mesma. 

 
Neste curso 20-21, no que se presume que poida haber complicacións pola incidencia 

da pandemia do COVID-19 no desenvolvemento do curso, non podemos obviar a posibilidade 

de que, ó longo do ano, poida haber algún tipo de confinamento nalgún grupo que impida a 

impartic ión de clase presenc ia l. Nese sentido, este Departamento prevé 3 escenarios posibles. 
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Escenario 1: Moda lidade 100% presencial 

 
No suposto de que non exista ningún tipo de confinamento, a materia impartirase na 

aula de xeito tradicional, empregando os materiais recomendados para cada nivel, 

principalmente libro de texto. 

 
Escenario 2: Moda lidade semipresenc ia l 

 
No suposto de que ó longo do curso as autoridades educativas e sanitarias requiran a 

posta en práctica dunha modalidade de ensino semipresencial, os materiais indicados no 

escenario 1 serán comple tados con outras ferramentas educativas. 

 
Chegado ese caso, a canle fundamental de comunicación coas familias e os alumnos 

serán a aula virtual do IES Plurilingüe Elviña para a distribución de contidos e a aplicación 

Abalar para a realización de comunicacións puntuais ós país. Para o desenvolvemento das clases  

virtuais, os profesores optarán, previa comunicación ás familias, pola realización de clases en 

vídeo que serán colgadas na aula virtual ou ben pola realización de clases en directo a través da 
plataforma Webex. 

 
Sen prexuízo do anterior, o profesorado poderá optar, previa comunicación ás familias, 

pola utilizac ión doutras ferramentas dixita is tales como Edmodo, Zoom ou outros. 

 
A recollida do traballo realizado polos alumnos poderase realizar a través da aula virtual 

do centro ou a través de correo electrónico. Calquera das dúas modalidades será notificada 

previamente ás familias. 

 
Escenario 3: Modalidade online 

 
Chegada esta circunstancia, o modo de proceder será igual ó do escenario 2. Neste caso 

é evidente que toda a organización do ensino pasará dunha modalidade mixta a outra 100% en 

liña. 

 

 

5.- AVALIACIÓN: PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

Durante o curso académico o profesorado do departamento de francés recorrerá a tres 

tipos de avaliación que serán divididos segundo a súa función e o momento en que se integran 

no proceso de aprendizaxe. 
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1. A avaliación inicial ou diagnóstica: Terá por finalidade coñecer mellor o potencial da 
clase ó principio do curso académico. Permitiranos coñece-lo nivel e coñecementos previos dos 

alumnos e medi-lo camiño que hai que seguir para acada-los obxectivos en función do nivel inicial 

de partida. Esta avaliación inicial poderá facerse mediante actividades ou cuestións escritas ou 

orais. 

 
2. A avaliación formativa: Permitiranos medir progresivamente as adquisicións e facer 

evoluciona-la dinámica da aprendizaxe. Botaráse man para isto especialmente da observación 

sistemática do traballo dos alumnos e da evolución da súa aprendizaxe, de traballos escritos ou 

de tarefas orais. A avaliación basearase en observar e detecta-los avances do alumno/a, pero, 
tamén as súas dificultades á hora de afrontar novas situacións de aprendizaxe, de utilizar contidos 

xa aprendidos ou que están por aprender. Esta avaliación permitirá comproba-lo progreso dos 

alumnos/as fronte aos novos contidos ou, se é o caso, ante a presencia de grandes dificultades 

dos alumnos, reconsidera-lo que se está a facer (introducción de certas actividades de reforzo, 

modificación do xeito de abordar certos contidos…). 

 
3. A avaliación final: Permitiranos medir as adquisicións á fin de cada fase de aprendizaxe: 

ao rematar cada lección, módulo ou unidade didáctica, ao rematar o trimestre e mesmo 
globalmente á fin do ano académico. Faráse por medio de probas escritas e orais que retomen o 

traballo da aula, propoñendo situacións similares para que o alumno/a amose a súa aprendizaxe.  

Desta avaliación resultará unha cualificación. 

 
As informacións cuantitativas (aquelas que permiten a súa extrapolación numérica: o 

exame tradicional), e cualitativas (intervención dun alumno/a nunha interacción oral, por 

exemplo) deberán ser recollidas mediante instrumentos que permitan a súa obtención nos 

momentos en que a avaliación se leva a cabo. En función do tipo de información, o profesor/a  

decantaráse por un instrumento determinado. 

 
Os instrumentos de avaliación deben ser congruentes co que se pretende avaliar. Para a 

avaliación formativa, os instrumentos cuantitativos - considerados máis obxectivos - poden ser: 

tests, probas escritas ou orais, cuestionarios de resposta múltiple ou de verdadeiro e falso, 

preguntas de asociación, de organización de items, etc. En canto os cualitativos temos as 

entrevistas, a observación directa durante a realización das actividades ou das tarefas, o caderno 

de clase ou en última instancia as gravacións dos alumnos mentres fan actividades orais se fora 

preciso e posible. 

 
A observación é especialmente interesante, pois permitirá os profesores do departamento 

comprobar se o alumno/a está realizando os pasos procedementais correctos, se manifesta as 

actitudes desexables, se recorre os coñecementos necesarios, etc. 

 
As probas que se realizarán aos alumnos abranguerán probas escritas e orais. As probas 

escritas poderán incluir preguntas sobre situacións de comunicación ou contidos funcionáis, 

contidos gramaticais e léxicos e contidos socioculturais ou redacción de textos adaptados ó 

nivel. 



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

 

 

 

Nas tarefas que deberán realizar, pediráse lles, dependendo dos cursos, que: 

 

Para a Eso: 
 Comprendan mensaxes orais e escritos breves e sinxelos sobre temas que lles 

sexan coñecidos, falando amodo e con claridade cando se trata de mensaxes 

orais. 

  Participen de forma comprensible en diálogos breves relativos a situación 

coñecidas, empregando estructuras sinxelas e as expresións máis usuais da 

relación social e adecuando a súa mensaxe á situación de comunicac ión. 

  Redacten mensaxes comprensibles, breves e sinxelos, sobre temas cotiáns, 

utilizando o léxico apropiado e respectando as regras básicas da 

comunicaciónescrita. 
 Lean individualmente textos sobre temas coñecidos ou relacionados con 

materias do currículo con apoio visual, amosando a súa comprensión mediante 

tarefas nas que deberán poñer en relación, por exemplo, imaxes e texto. 

 Memoricen pequenos textos, poemas… que recitarán ou interpre ta rán de 

maneira comprensible. 

 Identifiquen, utilicen e poñan exemplos dalgunhas estratexias utilizadas para 
progresar na aprendizaxe. 

  Identifiquen algúns elementos culturais ou xeográficos propios dos países e 
culturas onde se fala a lingua estranxe ira e amosen interese por coñecelos. 

  Teremos en conta ademáis a participación do alumno na clase, a contribución 
ao traballo do grupo, o respeto aos compañeiros e ao profesor e a súa 
contribuc ión ao normal desenvolvemento da clase. 

 

Para Bacharelato: 

 
 A realización de actividades de diferentes tipos (comprensión oral e escrita, 

redacción de escritos, exercicios de expresión oral, análise de documentos...) 
Estas tarefas levaranse a cabo durante a clase ou faranse como deberes na casa. 

  A participación activa na clase intercambiando opinións, debatendo, 
conversando con razoable fluidez e corrección gramatical. 

 Modelos de probas dos examenes para o acceso a Univeridade (ABAU). 

 Probas de comprensió n oral sobre temas coñecidos e dos modelos da ABAU. 

 
 

A avaliación centrarase pois sobre as catro destrezas: expresión escrita, expresión oral, 
comprensión escrita ou comprensión de lectura e comprensión oral e servirá para que o/a 

alumno/a reflexione sobre a súa aprendizaxe e para que o/a profesor/a reflexione sobre o seu 

papel como facilitador/a desa aprendizaxe. 
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En casos excepcionais como os de alumnos que teñan perdida a escolaridade por acumular 
máis faltas das permitidas ou de alumnos que no chegaron ó nivel mínimo requerido para obter 

unha cualificación positiva nas diversas probas de cada avaliación poderánse facer exames globais  

ou exames de recuperación no momento e nos casos en que estea así estipulado ou nos que o 

profesor o considere oportuno. 

Tamén será posible, a criterio do profesor, realizar un exame final de contidos mínimos 

esixibles, que versará sobre os contidos mínimos esixibles indicados para cada curso na presente  

programación didáctica. No caso de ser realizado este exame, a cualificación final non poderá  

exceder de 5. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Para a avaliación terase en conta: 

 Observac ión sistemática por parte do profesor. 

 Exercicios orais e escritos sobre as unidades traballadas 
 Traballo en equipo: avaliándose a capacidade do alumnado para colaborar nas tarefas de 

grupo, asumindo o comportamento e á responsabilidad (data presentac ió n dos traballos 

etc) 

 Traballos individuais 

 Controis trimestra is coincidindo coas tres avaliac ións 

 Lecturas 

 Documentos audiovisua is 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Para a etapa da ESO: 

Para a cualificac ión faremos a seguinte porcentaxe : 

 Un 90% da nota corresponderá ás notas acadadas nas probas obxectivas propostas. 
  Un 10% : Actitude na clase, traballo diario e entrega e exposic ión de traballos 

orais ou escritos propostos polo profesor. 
 

Para a etapa do BACHAREL ATO: 
Para a cualificac ión faremos a seguinte porcentaxe : 

 Un 90% da nota corresponderá ás notas acadadas nas probas obxectivas propostas. 
  Un 10% : Actitude na clase, traballo diario e entrega e exposic ió n de traballos orais 

ou escritos propostos polo profesor. 

 
No caso de non poder facer un exame por imprevisto, enfermidade, etc., e dada que ésta é  

unha materia de avaliación continua dito exame será recuperado na sesión posterior á 
incorporación do alumno, mantendo así o criterio de igualdade entre o alumnado, de maneira 
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que ninguén se sinta prexudicado: nin as persoas que fixeron o exame no día correspondente, 
nin as que non o pudieron facer. A ausencia deberá estar xustificada dun xustificante médico, no 

caso de enfermedade, ou ter avisado con anterioridade, no caso de ausencias de outro tipo. 

Tamén o profesor poderá, se un alumno non se presentase os días das probas e non achegase un 

escrito que xustifique esa falta non repetirlle o exame e notar o exame cun cero. 

 
No caso de que as autoridades educativas ou sanitarias decreten una modalidade de 

ensino presencial ou semipresencial, as probas obxectivas serán enviadas ás familias a través das  

canles a disposición do Departamento, principalmente a Aula Virtual do centro. Chegado o 

caso, o profesor da materia comunicará previamente ás familias as instruccións de realización e 
entrega das devanditas probas. 

 
Ao tratarse dunha materia de evaluación continua, non haberá exames de recuperación. 

Se un alumno suspende unha avaliación, se aproba a seguinte considerarase como recuperada a 

que estaba suspensa. No caso de que un alumno non superase a avaliación de xuño, terá que 
presentarse á convocatoria extraordinaria, que terá lugar a finais do mes de xuño. A proba 

extraordinaria de xuño consistirá nunha proba obxectiva escrita, e versará sobre TODA a materia 

vista na clase ó longo do curso. 

 
Sen prexuízo do anterior, o profesor poderá realizar, se así o estima convinte, un exame  

final de contidos mínimos antes da celebración do claustro de avaliación do terceiro trimestre.  

Este exame terá unha nota máxima de 5, e estará destinado exclusivamente aos alumnos que, 

ata esa data, teñan unha cualificación inferior a 5. 

 
As notas de avaliación que figuren no boletíon redondearanse a número enteiro da 

seguinte forma: se o decimal e igual ou maior a 5, redondéase ao enteiro seguinte; se é menor de 

5, quedará no enteiro que o acompaña. 

 
 

6. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

Para a avaliación da materia pendente, o departamento proporá a realización dun exame 
de recuperación da materia pendente. Este exame suporá o 100% da nota na materia. 

Eventualmente, o profesor poderá, ó seu criterio, proporcionarlles material de repaso ou 

orientalos de cara á realización deste exame. 

 
O exame terá lugar preferiblemente no mes de maio. 

 
Os alumnos con materia pendente poderán contar coa axuda do xefe do departamento 

para resolver as dúbidas que teñan ou lle poidan xurdir con respecto á comprensión dos contidos  

que forman parte do exame final ou aqueles relacionados coas actividades específicas de  

recuperación. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade dentro da aula refírese tanto aos modos de aprendizaxe como ás capacidades 

do alumnado. O alumnado é diferente e hai que tomar en conta esa heteroxeneidade para 

desenvolver de forma eficaz as súas capacidades. Non todo o alumnado aprende do mesmo xeito, 

os estilos de aprendizaxe dentro dun mesmo grupo son distintos. De aí a importancia de variar 

tanto o tipo de actividades como as técnicas de ensino utilizadas. 

 
Por outra banda, é un feito de que as clases están moitas veces compostas por un número 

cada vez maior de alumnos con características particulares que nos esixen un tratamento acorde 

coa diversidade dentro da aula: alumnos procedentes doutros países con sistemas educativos 

diferentes, alumnos con problemas de aprendizaxe ou alumnos con problemas audiovisuais, 
psíquicos ou físicos. 

 
 

Temos que dicir que en 1º e 2º de ESO como 2º lingua obrigatoria a administración 

recolle no DOG que o alumnado con grandes dificultades para desenvolverse na súa propia 

lingua estará exento desta materia, polo tanto a administración xa pon os medios para atallar este 
problema e axudar a dito alumnado. 

 
Este departamento trata todas estas circunstanc ias da seguinte maneira : 

 
Atención individualizada sempre co acordo do alumno segundo a disponibilidade 

do profesor e do alumno (horas de recreo) 

Atención dentro da aula, con tarefas de apoio para estes alumnos de características  

diferentes. 
Traballo complementario proposto polo profesor para realizar individualmente na 

casa. Algunha destas tarefas están comprendidas dentro do caderno de actividades 

do método utilizado. 

Diversificación do material utilizado e das tarefas propostas de maneira que cada 

forma de aprender estea contemplada, e todos os alumnos poidan desenvolver o seu 

propio potencial. As actividades copiables e os exames pódense entregar tamén nun 

formato máis grande (A3 en lugar de A4). 

 
Neste curso non contamos a día de hoxe con alumnos que dispoñan de atención 

educativa domiciliaria, polo que, chegado o caso,  este departamento seguirá as recomendacións 
da profesora que lle impartirá clase no seu domicilio, dos equipo de orientación, e aplicará o 

protocolo TEA e o ptotoco lo de Atención educativa domic ilia ria. 
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8.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS, MATERIAIS E 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

A metodoloxía didáctica será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 

individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 

correspondentes. 

 

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos os alumnos e mais unha 

atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 

 
Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten 

dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

 
A metodoloxía proposta será global e activa, entendendo por tal a actividade, tanto física  

como mental, que potenc ie a construcc ión de aprendizaxes significa tivas. 

 
As estratexias metodolóxicas a empregar estarán fundamentadas nos seguintes criterios: 

 
 

▪ Favorecer a comprensión de conceptos, seleccionando aqueles contidos que sexan 

máis relevantes para acadar as competencias. 

▪ Propiciar a creatividade do alumnado no seu proceso de aprendizaxe 

▪ Favorecer a innovac ión , a fin de que a aprendizaxe resulte máis motivadora . 

▪ Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara a súa aplicación en 

contextos diferentes. 

▪ Facilitar a ampliación curricular e o aporte de novos coñecementos, se así fora 
necesario, dándolle aos contidos un enfoque integrador, que permita promover a súa 

globalización. 

▪ Procurar estratexias de aprendizaxe acordes cos contidos, empregando aqueles 
métodos a través dos cales poidan localizar a información, seleccionala e recoñecer as 
fontes e recursos máis apropiados para acceder a ela. 

▪ Emprego, por tanto, dos mecanismos propios de deducción, planificac ión e toma de 

decisións que lles permita ser progresivamente autónomos. 

▪ Iniciar aos alumnos no emprego das TIC. 

▪ Promover a elaboración de traballos persoais e en equipo, favorecendo o traballo 

coopera tivo e a resoluc ión pacífica de conflitos. 

▪ Os modelos de ensino-aprendizaxe deberán atender á diversidade do alumnado. 
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LIBROS DE TEXTO: 
 

1º ESO: Trop bien - Niveau 1 Editorial : Pearson-Longman 

2º ESO: Trop bien– Niveau 2 Editorial : Pearson-Longman  

3º ESO: Sen libro recomendado 

 
4º de ESO: Entre Nous 2. Editoria l: Maison des langues 

1º de BAC: Entre Nous 2. Editoria l: Maison des langues 

2º de BAC: Entre Nous 2. Editoria l: Maison des langues 

 

- Recursos materia is dispoñibles no centro 
- Vídeo 

- TV 
- Ordenadores. 

- Aula abalar 

 

 

UTILIZACION DAS TIC 
 

Dende o departamento do francés traballa rase para coseguir no alumnado os seguintes 

obxectivos relacionados coas TIC: 

 
- Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida  

mediante o uso das tecnoloxía s da informac ión e a comunicació n. 

 
- Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos 

nas diferentes áreas do currículo. 

 
- Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de 

expresión das propias ideas. 

 

- Potenc ia r a comunicac ió n cos seus iguais. 

 
- Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a 

comunicación, tanto para temas profesionais como para experiencias interesantes para 

a actividade de aprendizaxe 

 
- Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de 

colaboración como a internet. 

 
- Lograr a integración das tecnoloxías da información e a comunicación como medio 

dinámico de comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de 

información e de contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a 

conexión entre eles. 

 
- Favorecer a superación das limitacións de acceso ás tecnoloxías da información e a  
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comunicac ión derivadas das desigua ldades sociais. 
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9.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO E INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Para a avaliación e promoción dos alumnos teránse en conta os seguintes obxectivos e  

criterios que deberán ser superados polos alumnos en relación cos obxectivos mínimos fixados 

para cada curso no capítulo 4: 

 
1.- Comprender a idea principal e os detalles máis relevantes de mensaxes orais curtas emitidas 

de forma clara, breve e organizada, en situacións de comunicación interpersoal ou polos medios  

audiovisuais, sobre temas concretos e coñecidos polo alumnado, así como sobre temas 
relacionados con aspectos cotiáns e socioculturais (organización do sistema escolar, da Seguridade  

Social, das vacacións...), relativos ao país ou países nos que se fala o idioma estudado. 

 
Con este criterio avalíase a capacidade de alumnos e alumnas para comprender mensaxes 

emitidos en situación de comunicación cara a cara e que xiren arredor de necesidades materiais,  
sensacións físicas e sentimentos ou opinións. Así mesmo, preténdese medir con este criterio a 

capacidade para comprender presentacións sobre aspectos ligados a contidos básicos do currículo 

da etapa. Valorarase igualmente a utilización de estratexias básicas de comprensión das mensaxes  

orais. 

 

 
2.- Participar en conversas e simulacións utilizando estratexias axeitadas para iniciar, manter e 

terminar a comunicación, producindo un discurso comprensible e adaptado ás características da 

situación. 

 
Con este criterio valórase a capacidade para desenvolverse en conversas con intencións 

comunicativas básicas diversas (establecer relacións, narrar, dar a súa opinión, describir), 

utilizando as normas de interacción adecuadas ao rexistro familiar ou neutro derivado do 

contexto, e as estratexias e os recursos básicos que aseguren a comunicación cos interlocutores 

(preguntar, pedir que se soletree ou se fale máis amodo...). 

 
Os intercambios comunicativos conterán elementos de coordinación e subordinación 

básica que poden presentar algunhas incorrecc ións que non dificulten da comunicac ión. 

 
Trátase de valorar o uso dos recursos lingüísticos adquiridoseasúa adecuación 

sociolingüística. Valorarase igualmente a independencia progresiva dos modeloseointerese e  

iniciativa na comunicación. 

 
 

3.- Comprender a información xeral e todos os datos relevantes de textos escritos auténticos e 

adaptados, de extensión variada sobre temas traballados na aula e tamén que vehiculen aspectos 

socioculturais dos países nos que se fala a lingua estranxeira recoñecendo feitos e opinións, 

identificando, se é o caso, a intención comunicativa do autor, e utilizando as estratexias requiridas 

pola finalidade da lectura. 
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A través deste criterio avalíase a capacidade para comprender diferentes tipos de textos 

escritos (narrativos, descritivos) que traten temas de interese xeral ou relacionados con outras 

áreas do currículo, aplicando as estratexias de lectura. 

 
Con este criterio tamén se avalía a capacidade para ler de forma autónoma libros, noticias,  

instrucións, explicacións, etc., de certa extensión, en diferentes soportes e con finalidades 

diversas: procurar ou comunicar información para a realización dunha tarefa específica, aprender 

contidos doutras áreas ou por pracer ou por entretemento. 

 
4.- Redactar de forma guiada textos diversos, atendendo ao destinatario e ao esquema textual que  

corresponda á intención de comunicación, coidando o léxico, ás estruturas lingüísticas, e algúns 

elementos máis complexos de cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos 

comprensibles ao lector e revisando o produto final para verificar ortografía, puntuación, orde 
de palabras e tempos verbais. 

 
Este criterio avalía a capacidade para comunicarse por escrito iniciándose na elección do 

rexistro adecuado. Os textos presentarán unha sintaxe simple e fácilmente comprensible, léxico 
limitado pero axeitado ao contexto e corrección na ortografía, puntuación, orde das palabras e 

tempos verbais. 

 
En todos os escritos, avaliarase tamén a presentación clara, limpa e ordenada e a evisión 

do texto antes de ser entregado. Valorarase, seéocaso, ahabilidade no uso dos medios informáticos 
para a súa elaboración e presentación. 

 

 
5.- Reformular na propia lingua o sentido dun texto tanto oral como escrito que conteña temas 

traballados na aula para facelo comprensible a un interlocutor próximo, que descoñeza a lingua 

estranxeira e garantir a relación fluída entre falantes e culturas. 

 
Mediante este criterio avalíase a capacidade de mediar, cunha actividade de interpretación 

informal, cando o receptor descoñece a lingua orixinal. Trátase de valorar a capacidade de 

desligarse da formulación lingüística orixinal e de explicar o sentido do texto de tal xeito que se 

poidan evitar malentendidos en un contexto social multilingüe . 

 
6.- Usar as tecnoloxías da información e a comunicación de xeito progresivamente autónomo 

para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar e recibir mensaxes de correo 

electrónico e para establece r relación persoa is orais e escritas, amosando interese polo seu uso. 

 

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías de información 

e comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe en actividades habituais de 

aula e para establecer relacións persoais tanto orais como escritas, sendo consciente, no caso dos 

chats, do pouco coidado na escritura das frases e da ausencia de corrección da gramática, a sintaxe, 

e a ortogra fía debidos á velocidadeaáresposta instintivae impulsiva que xeraasúa inmedia tez. 
As comunicacións que se establezan versarán sobre temas familiares previamente 

traballados. Tamén se terá en conta se se valora a diversidade lingüística como elemento 

enriquecedor, a súa actitude cara á lingua estranxe ira e os seus intentos por emprega la. 
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7. Na propia lingua, comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que 

se fala a lingua estranxeira cos propios, identificando trazos básicos e evitando os estereotipos, e 

incidindo nos trazos característicos da cultura galega. e a consciencia do enriquecemento persoal 

que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas. Valorarase especialmente o 

coñecemento dalgúns trazos socioculturais, históricos e xeográficos dos países nos que se fala a  
lingua estranxeira. 

 
Dada a dificultade lingüística de expresarse na lingua estranxeira, proporanse actividades 

de avaliación na lingua propia posto que non é a competencia lingüística a que este criterio 

pretende avaliar. 

 
8. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar 

información, producir mensaxes a partir de modelos e para establecer relación persoais amosando 

interese polo seu uso. 

 
Trátase de valorar con este criterio a capacidade do alumnado de utilizar as tecnoloxías 

da información e comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe, en 
actividades habituais de aula e para establecer relacións persoais de forma guiada. As 

comunicacións que se establezan versarán sobre temas familiares previamente traballados e  

realizaran-e a partir de modelos. Tamén se terá en conta a actitude cara a lingua estranxeira, os 

intentos por utiliza -la e se se valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor. 

 

 

INDICADORES DE LOGRO DA PRACTICA DOCENTE 
 

Ao remate de cada xunta de avaliación farase un documento cos resultados obtidos polos  

alumnos na mesma na materia e en función dos mesmos axustarase a programación facendo as 
correccións oportunas e atendendo as dificultades atopadas como grupo e individualmente, 

propoñen do plans de recuperación para os alumnos que mostraran resultados por debaixo do 

esperado. 
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10.- AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR 

Ao longo dos meses de setembro-outubro realizaranse probas escritas e orais de 

avaliación inicial en cada curso, baseadas nos contidos e obxectivos da programación do curso 

anterior 

 
Incidirase especialmente naqueles aspectos que son básicos para o desenvolvemento dos 

obxectivos e o traballo das competencias básicas. 

 
Nesta avaliación inicial prestarase especial atención á comprensión e expresión oral, así 

como a comprensión lectora e a expresión escrita. 

 
Reflectiranse os resultados das probas nos informes de avaliación inicial En función dos 

resultados obtidos polo alumnado farase un plan de reforzo para aqueles alumnos que precisan 

dun traballo máis individual, en función das súas características. 

Terase en conta así mesmo a aquel alumnado que se incorpore tardíamente ao sistema 

educativo español e en coordinación co departamento de orientación estableceranse as medidas 

oportunas de reforzo. 

 

 

11.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS A TRABALLAR 

A/ CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Dende o departamento de francés preténdese favorecer tanto durante o desenrolo das 

clases ordinarias como nas actividades complementarias, as seguintes actitudes, contempladas no 

plan de convivencia do centro : 

- Cidadanía. Coñecer e respectar os valores democráticos da nosa sociedade, respectar 
as normas de organización e convivencia do Centro e valorar diferentes entornos 

culturais e sociais do mundo francófono 

- Participación . Participa r nas actividades académicas programadas. 
- Respecto. Permitir que todos os membros da comunidade educativa poidan exercer 

todos e cada un dos seus dereitos, respectando a libertade de conciencia, as creenzas 

religiosas e morais, a dignidade, integridade, intimidade de todas e todos. 
- Igualdade . Evitar calqueira discriminación por razón de nacemento, raza, xénero, 

creenza ou calqueira outra circunstancia persoal ou social, prestando esencial atención 

á igualdade entre mulleres e homes. 

- Competencia social. Respectar, conservar e utilizar correctamente as instalacións do 

Centro e os materiais didácticos. Observar un trato adecuado a todos os membros da 



PROGRA MA CIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

 

 

comunidade educativa e evitar calqueira tipo de violencia, utilizando estrategias de 

resolución pacífica dos conflitos. 
- Ecoloxía. Ser consciente e actuar consecuentemente de que o entorno inflúe no noso 

comportamento, que o seu mantenemento é unha responsabilidade compartida e 

aprender a valorar un entorno “saudable”, libre de ruídos, 

ordenado, limpo e agradable. 
 

B/ EDUCACION CIVICA E CONSTITUCIONAL 
 

A educación cívica ten moita relación coa potenciación do plan de convivencia polo que 

pode ser válido o exposto anteriormente. 

 
De todos os obxectivos relacionados hai algúns que teñen especial relación co ensino dun 

idioma moderno. 

 
Hai aspectos nos que podemos contribuir dunha maneira moi especia l dende as clases de 

francés, xa que o estudio dunha lingua estranxeira non só implica o coñecemento da estructura  

lingüística e o vocabulario, sinon tamén o coñecemento doutras realidades sociais e culturais que  

pode contribuir a unha aprendizaxe da convivencia. 

 
Desta forma, durante o desenrolo ordinario das clases e especialmente na programación 

de actividades complementarias tentamos contribuir á potenciación dos valores de convivencia, 

respecto, solidaridade e igualdade. 

 
 

C/ A COMPRENSIÓN LECTORA E EXPRESIÓN ORAL 
 

Aparte adicamos tamén un tempo a lectura de textos literarios, comics e textos da 

actualidade francesa a través de Internet e en papel. A avaliación consistirá en preguntas para  

verifica r a comprensión oral sobre o leído e a expresión oral. 

 
 

D/ AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

Dende o departamento do francés traballarase para coseguir no alumnado os seguintes 

obxectivos relacionados coas TIC: 

- Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida 
mediante o uso das tecnoloxías da informac ión e a comunicac ión. 

- Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos 
nas diferentes áreas do currículo. 

- Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de 
expresión das propias ideas. 

- Potenc ia r a comunicac ión cos seus iguais. . 

- Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a 

comunicación, tanto para temas profesionais como para experiencias interesantes para 
a actividade de aprendizaxe 
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- Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de 

colaboración como a internet. 
- Lograr a integración das tecnoloxías da información e a comunicación como medio 

dinámico de comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de 

información e de contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a 

conexión entre eles. 

- Favorecer a superación das limitacións de acceso ás tecnoloxías da información e a  

comunicac ión derivadas das desigua ldades sociais. 

 

Todos os alumnos de Francés asistiran á aula multimedia , para traballa r nas diferentes 

actividades según o nivel e o curso. 

 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

Deixando aparte a colaboración do Departamento no desenvolvemento de todas as actividades 

colectivas programadas polo centro: Día das letras galegas, día do libro, carnaval, festivais e 
actuacións varias… Neste curso non está prevista a realización de actividades 

complementarias pola persistencia la cituación xerada pola COVID. 

 

 

13.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

O departamento de francés aproveitará a reunión do departamento, ademáis de para 
preparar actividades e elaborar material de reforzo, para comentar e reflexionar sobre o 

seguimento da programación por parte do alumnado. 

  
Esta reflexión será especialmente importante con posterioridade ás xuntas de avaliac ión. 

 
Se se observa que unha parte considerable do alumnado non vai acadando os obxectivos 

propostos farase unha revisión de aqueles aspectos que sería necesario reforzar ou modifica r. 
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A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso avaliaranse os seguintes 

indicadores: 

 
- Desenvolvemento en clase da programac ión. 

- Relación entre obxectivos e contidos. 
- Adecuac ión de obxectivos e contidos coas necesidades reais. 

- Adecuac ión de medios e metodoloxía coas necesidades reais. 

 
Esta avaliación estará suxeita á evaluación permanente ao longo do curso, podendo ser 

modificada cando os resultados así o aconsellen. As conclusións desta avaliación constarán na 

Memoria de Fin de Curso. 


