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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

1º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
 

 
1. ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

1º de ESO 

 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos 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.  

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 

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 

CCL 

CAA 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

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.  

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

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 

 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.  

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 

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 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

Expresión da mensaxe con claridade, 
coherencia básica e estrutura adecuada, 
e axustándose, de ser o caso, aos 
modelos e ás fórmulas de cada tipo de 
texto memorizados e traballados na clase 
previamente.  

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(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.  

(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. 

SLEB2.3. 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 

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  

Obxectivos 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, 
títulos de cabeceira, etc. 

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

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

Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
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. 

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, billetes de 
transporte, entradas, etiquetas ou xogos 
coñecidos. 

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 

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 B4.1. Estratexias de produción:  B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 
textos (elección da persoa destinataria, 

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

CCL 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

c 

d 

i 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións 
comunicativas propias da súa idade e do seu 
nivel escolar. 

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 

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.) tanto 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  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

Reescritura definitiva. 

 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, 

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, tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción 
de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e 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, 

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 

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 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información sobre datos persoais, felicitar, 
invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, moi básicos e traballados 
previamente. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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 (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. 

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.  

recensión de libros e películas, etc.) nos que 
se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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. 
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2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE ARENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA, 
DA TEMPORALIZACIÓN E DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de desempeño 
no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos os trimestres 
e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos estándares de 
aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres anteriores. Así 
mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con anterioridade se 
se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 

 
 

 
Segunda lingua estranxeira 1º ESO 

 
 

Unidades do libro de 
texto 

 

 
Temporalización 

Trimestres 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínino de consecución 

 

 
Procedementos e instrumentos de 

avaliación 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.1. Comprende con relativa facilidade 
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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.2. Comprende con relativa facilidade 
frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (números, datas, prezos, 
etc.) e temas con que teña moita familiaridade, e 
xeralmente segue instrucións e consignas de 
aula. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos orais breves 

SLEB1.3. Comprende con relativa precisión o 
sentido global e a información máis relevante de 

 
Observación sistemática na aula. 
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(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. 

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. 

Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

 
T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.4. Comprende con relativa precisión 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, 
amosa xeralmente unha actitude positiva polo uso 
da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose o suficiente por 
utilizala aínda que teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.2. Fai e responde de modo bastante 
comprensible 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.3. Desenvólvese  con certa soltura e 
relativa fluidez 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6  
T1, T2, T3 

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 

SLEB2.4. Participa de forma activa en conversas 
informais breves e moi básicas, cara a cara, nas 
que establece contacto social elemental, 
intercambia información moi básica, manifesta os 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
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gustos, fai invitacións elementais e ofrecementos, 
e pide e dá indicacións moi básicas para ir a un 
lugar. 

seus gustos, fai invitacións elementais e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas 
para ir a un lugar. 

Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén, coa suficiente 
corrección, 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 
SLEB3.1. Comprende con fluidez textos 

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

adaptados relativos a temas do seu interese.  

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

4 e 5 T2, T3 

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

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

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 1, 2, 3 e 4 T1, T2, T3 

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. 

SLEB3.3. Comprende con relativa precisión 
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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

1, 2, 3, 4 e 5 e  T1, T2, T3 

SLEB3.4. Comprende información esencial e 
localiza información específica en material 
informativo sinxelo como menús, horarios, 
catálogos e listas de prezos. 

SLEB3.4. Comprende con relativa precisión 
información esencial e localiza a suficiente 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas 
de prezos. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB4.1. Elabora coa suficiente cohesión e 
coherencia 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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 
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 1 T1, T2, T3 

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.). 

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.). 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

1, 3, 4 e 5  T1, T2, T3 

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas 
postais, felicitacións e mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e breves, relativas a 
necesidades inmediatas. 

SLEB4.3. Escribe coa suficiente corrección 
notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 
relativas a necesidades inmediatas. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

 1 e 4 T1, T2, T3 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e 
sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha 
palabra ou expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, 
informar, preguntar, etc.) tanto de forma 
manuscrita como en formato dixital, cunha 
presentación limpa e ordenada. 

SLEB4.4. Escribe coa suficiente corrección 
correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun 
modelo, substituíndo unha palabra ou expresión 
por outra para unha funcionalidade ou tarefa 
determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) 
tanto de forma manuscrita como en formato dixital, 
cunha presentación limpa e ordenada. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

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

 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.1. Identifica xeralmente 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. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Exercicios orais de repetición  
Probas orais 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.2. Normalmente 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 
xeralmente respecto polas diferenzas que poidan 
existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

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

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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 

SLEB5.4. Comprende e comunica con certa 
claridade 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 normalmente de 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 
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sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente. 

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

 

 T2 ou T3 

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. 

SLEB5.5. Participa de forma activa 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. 

Observación directa 

 
 
 
 

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO: 
 

1.Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 
 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de desempeño 
no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos os trimestres 
e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos estándares de 
aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres anteriores. Así 
mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con anterioridade se 
se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 

 
O curriculo da Segunda Lingua Estranxeira presenta cinco bloques:  

- Bloque 1: Comprensión de textos orais 
- Bloque 2: Produción de textos orais 
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
- Bloque 4: Produción de textos escritos 
- Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe 

 
Se temos en conta que o Bloque 5 contén todos os contidos referidos á fonética, á ortografía, ás funcións comunicativas, ao léxico e ás estruturas sintáctico-
discursivas propias do idioma, deducimos que este último bloque é a base dos demáis bloques do curriculo. 
 
O departamento tivo en conta este feito para darlle un valor aos distintos bloques nas cualificacións que serán recollidas nas avaliacións trimestrais. 
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Para determinar as cualificacións trimestrais na materia analizaremos os datos seguintes:  
 

- APARTADO 1: Os resultados das probas escritas que se fundamentarán básicamente nos Bloques 3, 4 e 5. Este apartado suporá o 80% 
da cualificación. (nota: 8). Para facer a media das probas neste apartado é necesario ter unha nota mínima de 3 sobre 8 en cada unha 
delas. En caso contrario a materia considerarase suspensa nese trimestre. 
 

- APARTADO 2: Os resultados das probas orais e das distintas producións orais dos alumnos que se fundamentarán básicamente nos 
Bloques 1 e 2. Este apartado suporá o 20% da cualificación. (nota: 2).  
 

A detección de que un alumno copiou en calquera proba ou actividade, suporá a cualificación negativa (nota 0) desta. En caso de que sexan copiadas doutro 
compañeiro, de Internet ou outro canal  de información ou o alumno estea utilizando calquera método para copiar, a proba ou actividade quedará cualificada 
coa nota 0. 
 
 
Para obter a cualificación do trimestre sumaranse a nota do apartado 1 (sempre que se poida facer a media das probas), a nota do apartado 2 e a valoración 
dos aspectos recollidos a continuación e que corresponden a diversos estándares de aprendizaxe avaliables que aparecen nos 5 bloques do currículo. 
  

A) A realización dos exercicios e tarefas que se fixeron na clase ou na casa a través da supervisión do caderno de exercicios e do caderno de clase. 
A presentación dos mesmos é obrigatoria para poder aprobar a materia xa que reflexa o traballo escolar dos alumnos. Penalizarase ata con -2 
puntos se faltan exercicios ou/e se estes non están corrixidos. En caso de que falte a maior parte do traballo escolar considerarase equivalente a 
non ter presentado este material. Premiarase ata con +0,5 puntos pola boa presentación e a claridade. 

B) As saídas voluntarias ao encerado e as producións orais voluntarias na lingua estranxeira con resultado positivo premiaranse con +0,1 puntos cada 
unha cun máximo de +1 punto por trimestre. (só se sumará 1 punto á nota da cualificación trimestral aínda que a suma deste apartado e o anterior 
dean un resultado maior). 

C) O mal comportamento na clase (co profesor, o material, os compañeiros, etc.), as faltas de asistencia sen xustificar e a actitude negativa ante a 
materia e a súa aprendizaxe (insultar ou desprezar a materia, non traer o material de clase, non entregar o caderno a tempo,  non facer os 
exercicios, etc.) penalizarase con -0,2 puntos por chamada de atención, non habendo límite negativo. 

 
O departamento para fomentar a dedicación e o esforzo na materia poderá sumarlle un máximo de 1 punto á cualificación do trimestre como se indica  máis 
arriba. O traballo de clase e o da casa son obrigatorios polo que se non se presenta o caderno e o caderniño ou non se entregan as actividades solicitadas o 
alumno non pode superar a materia (apartado A). Ao mesmo tempo no apartado B incentívase a participación e o esforzo dos alumnos, explicitando que entre 
os apartados A e B non se obterá máis de 1 punto. En canto ao apartado C, como se especifica, non hai límite negativo polo mal comportamento, xa que se o 
houbera podería dar lugar a unha situación sistemática de actitudes negativas incluso en alumnos co trimestre aprobado. 
 
2.Cualificación da avaliación 
A nota da avaliación será de 1 a 10 na ESO, sen decimais, sendo positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5, e negativas as inferiores a 5. 
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A cualificación obtida en cada trimestre  redondearase, de ser o caso, de xeito que se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,7 ou superior, e ao 
anterior nos restantes casos. Deste xeito, a unha cualificación trimestral de 4,7 correspóndelle 5 na cualificación da avaliación; a unha cualificación trimestral 
de 4,6 correspóndelle 4 na cualificación da avaliación.  
 
3. Probas de recuperación. 
Só se realizarán probas de recuperación a partir de 3º de ESO a aqueles alumnos que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación, estas probas son voluntarias 
posto que o departamento xa dispón de notas. 
As probas de recuperación terán lugar despois de efectuar os exames dos distintos trimestres, e os resultados obtidos nestas substituen os dos exames 
realizados ao longo dos trimestres. 
 
4. Cualificación final da materia. 
Avaliación final ordinaria do mes de xuño  
 Para calcular a nota final da materia no mes de xuño, farase unha media das cualificacións obtidas nos tres trimestres (é dicir, sen o redondeo) se 
estas son iguais ou superiores a 4; e o redondeo efectuarase na nota da avaliación final. Tamén se terán en conta todos os datos recollidos ao longo dos tres 
trimestres para valorar a progresión na aprendizaxe así como o esforzo do alumno para a superación da materia.  E dado que o proceso de avaliación é 
continuo, se se constata unha progresión importante no grao de consecución dos estándares de aprendizaxe cunha cualificación positiva nos dous últimos 
trimestres, a materia consideraríase aprobada. 
 
Avaliación final extraordinaria do mes de setembro  
 Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas 
establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario fixado polo Centro Escolar. 
 A materia considerarase superada cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

2º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
 

 
1. ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

2º de ESO 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos 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.  

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 

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 

CCL 

CAA 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

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 
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. 

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

CCEC 

CD 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 
información máis salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais ou de 
internet, breves como instrucións e 
comunicados, con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado 
con necesidades inmediatas e accións 
presentes moi habituais, sempre que se fale 
de xeito moi pausado e ben articulado, e 
poida volver escoitar o dito. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB1.4. Comprende a información esencial en 
conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares 
como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a 
familia, a escola, o tempo libre, a descrición 
moi básica dunha persoa, un obxecto ou un 
lugar, e estados de saúde, sensacións e 
sentimentos moi elementais. 

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: 

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. 

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 

CCL 

CAA 

CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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 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 
"estranxeirizar" palabras 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).  

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. 

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. 

CD 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o 
suficiente e facéndose entender en situacións 
moi habituais relacionadas coa xestión e 
transaccións moi sinxelas relativas a 
necesidades inmediatas, nas que pide e dá 
información sobre lugares, horarios, datas, 
prezos, cantidades e actividades máis 
comúns para a súa idade e o seu nivel 
escolar. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB2.4. Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a cara, e 
reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar 
información moi básica, manifestar os seus 
gustos, facer invitacións e ofrecementos 
elementais (invitar a ir a unha actividade, 
pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e 
dar indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información 
básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o 
funcionamento de bens e servizos relativos a 
temas moi cotiáns (horarios dun museo, 
maneira de chegar, etc.), en conversas moi 
básicas sobre temas predicibles, se pode 
solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para 
entender e facerse entender. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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: chegada e saída do centro 
docente, conversa telefónica, compravenda e 
outras, igualmente cotiás 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, títulos de 
cabeceira, etc. 

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

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

Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
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. 

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 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. 

SLEB3.1. 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 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 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. 

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 

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, 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. 

SLEB4.1. 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 

SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, 
tarxetas postais, felicitacións, bandas 
deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en 
soporte dixital moi sinxelas e breves, relativos 
a actividades presentes e a necesidades 
inmediatas. 

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 



7 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

Reescritura definitiva. 

 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, 

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, tipográficas 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 

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 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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 (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.  

Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de 

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.  

persoa plurilingüe. 

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  Competencias clave 

opinións e advertencias.  

Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza. 

B5.6. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 

 
 
 

2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE ARENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A 
MATERIA, DA TEMPORALIZACIÓN E DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 
 
 

 
Segunda lingua estranxeira 2º ESO 

 
 

Unidades do libro de texto 

 

 
Temporalización 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínino de consecución 

 

 
Procedementos e instrumentos de 

avaliación 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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 

SLEB1.1. Comprende con relativa facilidade 
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.) 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 



10 
 

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

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

na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.2. Comprende con relativa facilidade 
frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (datas, prezos, pequenas 
doenzas, etc.) e temas con que está moi 
familiarizado, e xeralmente segue instrucións e 
consignas de aula. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.3. Comprende con relativa precisión 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.4. Comprende con relativa precisión 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

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

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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 

SLEB2.2. Utiliza con certa soltura as formas de 
cortesía máis sinxelas e habituais relativas a 
saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender e 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
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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. 

facerse entender, e fai e responde de forma 
bastante comprensible 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. 

Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente 
e facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas coa xestión e transaccións moi 
sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas 
que pide e dá información sobre lugares, 
horarios, datas, prezos, cantidades e actividades 
máis comúns para a súa idade e o seu nivel 
escolar. 

SLEB2.3. Desenvólvese con certa soltura e 
relativa fluidez entendendo o suficiente e 
facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas coa xestión e transaccións moi 
sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas 
que pide e dá información sobre lugares, horarios, 
datas, prezos, cantidades e actividades máis 
comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.4. Participa de forma activa 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén, coa 
suficiente corrección,  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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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

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

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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

SLEB3.2. Comprende a con relativa facilidade 
visos, obrigas, prohibicións e consignas básicas e 
predicibles, referidas a necesidades inmediatas, 
de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  
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visual. con apoio visual. 

 1, 3 e 5  T1, T2, T3 

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. 

SLEB3.3. Comprende con relativa precisión 
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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB3.4. Comprende con relativa precisión 
información esencial e localiza a suficiente 
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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB4.1. Elabora coa suficiente cohesión e 
coherencia 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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

 2 e 4 T1, T2 

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

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

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, 
tarxetas postais, felicitacións, bandas deseñadas, 
tiras cómicas e mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativos a actividades 
presentes e a necesidades inmediatas. 

SLEB4.3. Escribe coa suficiente corrección 
avisos, notas, instrucións, tarxetas postais, 
felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 
relativos a actividades presentes e a necesidades 
inmediatas. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

1, 2 e 3 T1, T2 

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. 

SLEB4.4. Escribe coa suficiente corrección 
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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 
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Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.1. Identifica xeralmente 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. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Exercicios orais de repetición  
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.2. Normalmente, 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 xeralmente respecto polas 
diferenzas que poidan existir en aspectos culturais 
como hábitos, horarios, etc. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

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

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

 T2 ou T3 

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. 

SLEB5.4. Participa de forma activa 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. 

Observación directa 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.5. Comprende e comunica con certa 
claridade 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 
normalmente de forma adecuada as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 
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3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO: 
 

1.Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 
 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 

 
O curriculo da Segunda Lingua Estranxeira presenta cinco bloques:  

- Bloque 1: Comprensión de textos orais 
- Bloque 2: Produción de textos orais 
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
- Bloque 4: Produción de textos escritos 
- Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe 

 
Se temos en conta que o Bloque 5 contén todos os contidos referidos á fonética, á ortografía, ás funcións comunicativas, ao léxico e ás estruturas sintáctico-
discursivas propias do idioma, deducimos que este último bloque é a base dos demáis bloques do curriculo. 
 
O departamento tivo en conta este feito para darlle un valor aos distintos bloques nas cualificacións que serán recollidas nas avaliacións trimestrais. 
 
Para determinar as cualificacións trimestrais na materia analizaremos os datos seguintes:  
 

- APARTADO 1: Os resultados das probas escritas que se fundamentarán básicamente nos Bloques 3, 4 e 5. Este apartado suporá o 80% 
da cualificación. (nota: 8). Para facer a media das probas neste apartado é necesario ter unha nota mínima de 3 sobre 8 en cada unha 
delas. En caso contrario a materia considerarase suspensa nese trimestre. 
 

- APARTADO 2: Os resultados das probas orais e das distintas producións orais dos alumnos que se fundamentarán básicamente nos 
Bloques 1 e 2. Este apartado suporá o 20% da cualificación. (nota: 2).  
 

A detección de que un alumno copiou en calquera proba ou actividade, suporá a cualificación negativa (nota 0) desta. En caso de que sexan copiadas doutro 
compañeiro, de Internet ou outro canal  de información ou o alumno estea utilizando calquera método para copiar, a proba ou actividade quedará cualificada 
coa nota 0. 
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Para obter a cualificación do trimestre sumaranse a nota do apartado 1 (sempre que se poida facer a media das probas), a nota do apartado 2 e a valoración 
dos aspectos recollidos a continuación e que corresponden a diversos estándares de aprendizaxe avaliables que aparecen nos 5 bloques do currículo. 
  

A) A realización dos exercicios e tarefas que se fixeron na clase ou na casa a través da supervisión do caderno de exercicios e do caderno de clase. 
A presentación dos mesmos é obrigatoria para poder aprobar a materia xa que reflexa o traballo escolar dos alumnos. Penalizarase ata con -2 
puntos se faltan exercicios ou/e se estes non están corrixidos. En caso de que falte a maior parte do traballo escolar considerarase equivalente a 
non ter presentado este material. Premiarase ata con +0,5 puntos pola boa presentación e a claridade. 

B) As saídas voluntarias ao encerado e as producións orais voluntarias na lingua estranxeira con resultado positivo premiaranse con +0,1 puntos 
cada unha cun máximo de +1 punto por trimestre. (só se sumará 1 punto á nota da cualificación trimestral aínda que a suma deste apartado e o 
anterior dean un resultado maior). 

C) O mal comportamento na clase (co profesor, o material, os compañeiros, etc.), as faltas de asistencia sen xustificar e a actitude negativa ante a 
materia e a súa aprendizaxe (insultar ou desprezar a materia, non traer o material de clase, non entregar o caderno a tempo,  non facer os 
exercicios, etc.) penalizarase con -0,2 puntos por chamada de atención, non habendo límite negativo. 

 
O departamento para fomentar a dedicación e o esforzo na materia poderá sumarlle un máximo de 1 punto á cualificación do trimestre como se indica  máis 
arriba. O traballo de clase e o da casa son obrigatorios polo que se non se presenta o caderno e o caderniño ou non se entregan as actividades solicitadas o 
alumno non pode superar a materia (apartado A). Ao mesmo tempo no apartado B incentívase a participación e o esforzo dos alumnos, explicitando que 
entre os apartados A e B non se obterá máis de 1 punto. En canto ao apartado C, como se especifica, non hai límite negativo polo mal comportamento, xa 
que se o houbera podería dar lugar a unha situación sistemática de actitudes negativas incluso en alumnos co trimestre aprobado. 
 
2.Cualificación da avaliación 
A nota da avaliación será de 1 a 10 na ESO, sen decimais, sendo positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5, e negativas as inferiores a 5. 
A cualificación obtida en cada trimestre  redondearase, de ser o caso, de xeito que se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,7 ou superior, e ao 
anterior nos restantes casos. Deste xeito, a unha cualificación trimestral de 4,7 correspóndelle 5 na cualificación da avaliación; a unha cualificación trimestral 
de 4,6 correspóndelle 4 na cualificación da avaliación.  
 
3. Probas de recuperación. 
Só se realizarán probas de recuperación a partir de 3º de ESO a aqueles alumnos que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación, estas probas son 
voluntarias posto que o departamento xa dispón de notas. 
As probas de recuperación terán lugar despois de efectuar os exames dos distintos trimestres, e os resultados obtidos nestas substituen os dos exames 
realizados ao longo dos trimestres. 
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4. Cualificación final da materia. 
Avaliación final ordinaria do mes de xuño  
 Para calcular a nota final da materia no mes de xuño, farase unha media das cualificacións obtidas nos tres trimestres (é dicir, sen o redondeo) se 
estas son iguais ou superiores a 4; e o redondeo efectuarase na nota da avaliación final. Tamén se terán en conta todos os datos recollidos ao longo dos tres 
trimestres para valorar a progresión na aprendizaxe así como o esforzo do alumno para a superación da materia.  E dado que o proceso de avaliación é 
continuo, se se constata unha progresión importante no grao de consecución dos estándares de aprendizaxe cunha cualificación positiva nos dous últimos 
trimestres, a materia consideraríase aprobada. 
 
Avaliación final extraordinaria do mes de setembro  
 Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas 
establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario fixado polo Centro Escolar. 
 A materia considerarase superada cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

3º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
 

 
1. ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

3º de ESO 

 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 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 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

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 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 

non se comprende e o que non se coñece 
mediante os propios coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

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 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

o apoio de imaxes moi redundantes, que 
traten sobre asuntos da vida cotiá e de 
necesidade inmediata, previamente 
traballados, e que estean pronunciadas con 
lentitude e claridade, aínda que sexa 
necesario escoitalas máis dunha vez. 

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de 
programas de televisión e de presentacións 
moi sinxelas e ben estruturadas sobre 
asuntos cotiáns predicibles ou do seu 
interese, previamente traballados, articulados 
con lentitude e claridade (por exemplo, 
noticias ou reportaxes breves), cando as 
imaxes constitúen grande parte da mensaxe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 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 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 

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 

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 Competencias clave 

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 
"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. 

estes datos, sempre que poida pedir 
confirmación da comprensión á persoa 
interlocutora ou que se lle repita o dito. 

SLEB2.4. Desenvólvese de maneira simple 
nunha conversa formal ou entrevista (por 
exemplo, para realizar un curso de verán), 
achegando a información necesaria, 
expresando de maneira sinxela as súas 
opinións sobre temas habituais, e 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de maneira lenta e 
clara, sempre que poida pedir que se lle 
repitan os puntos clave se o necesita. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

Mobilización de información previa sobre o 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás 
imaxes, a títulos e outras informacións 
visuais, aos coñecementos previos sobre o 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns 
detalles importantes de textos xornalísticos 
moi breves en calquera soporte e sobre 

CCL 

CAA 
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d 

i 

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

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

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

Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 

Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

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.  

temas xerais ou do seu interese e moi 
coñecidos, se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte 
da mensaxe. 

 

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 

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  
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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. 

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 

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 preestablecido, 
en soporte tanto impreso como dixital, 
amosando interese pola presentación limpa e 
ordenada do texto. 

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 

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 
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signos de puntuación. 

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

Reescritura definitiva. 

 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, 

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, tipográficas e de puntuación, 
con corrección suficiente para o seu nivel 
escolar. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción 
de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e 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 

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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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

valores e actitudes moi básicos e máis 
evidentes sobre aspectos propios da súa 
idade nos países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

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

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

B5.4. Plurilingüismo: 

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

Participación en proxectos nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
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.  

devanditas funcións e os patróns discursivos 
de uso máis habitual, e utilizar un repertorio 
léxico suficiente para comunicar no seu nivel 
escolar, sempre que sexan traballados na 
clase previamente 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente 
as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar e 
traballados previamente. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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, 
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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2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE ARENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A 

MATERIA, DA TEMPORALIZACIÓN E DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 
progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 
 

 
Segunda lingua estranxeira 3º ESO 

 
 

Unidades do libro de texto 

 

 
Temporalización 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínino de consecución 

 

 
Procedementos e instrumentos de 

avaliación 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no 
seu proceso de compresión, axustándoo con 
relativa facilidade ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, lectiva ou detallada) e 
mellorándoo o suficiente, de ser o caso: saca, 
con relativa facilidade, conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o contido baseándose 
na entoación e na velocidade da fala; deduce, con 
relativa precisión, intencións a partir do volume 
da voz do falante; fai anticipacións, con relativa 
facilidade, do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e infire, con relativa facilidade, o 
que non se comprende e o que non se coñece 
mediante os propios coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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 

SLEB1.2. Capta con relativa precisión a 
información máis importante de indicacións, 
anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de maneira lenta e clara, sempre que 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
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sexan boas e o son non estea distorsionado.  as condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado.  

Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.3. Entende con relativa precisión 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.4. Comprende, con relativa facilidade 
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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.5. Comprende con relativa facilidade, 
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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.6. Identifica, con relativa precisión, 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

2 T1, T2 

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 

SLEB2.1. De modo bastante comprensible e 
coa suficiente corrección ,fai presentacións 
breves e ensaiadas, seguindo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas xerais ou 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
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preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas se se articulan clara e lentamente.  

relacionados con aspectos básicos dos seus 
estudos, e responde con certa claridade e coa 
suficiente corrección a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas se se 
articulan clara e lentamente.  

Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

 1, 2 e 3 T1, T2 

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. 

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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.3. Participa de forma activa 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

 2 e 4 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.4. Con certa soltura e relativa fluidez, 
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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

 

SLEB3.1. Capta, con relativa precisión, 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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  
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 5   T3 

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). 

SLEB3.2. Identifica, con relativa facilidade, 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). 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

3, 4, 5 e 6 T2, T3 

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. 

SLEB3.3. Comprende, con relativa facilidade, 
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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 2 T1, T2 

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). 

SLEB3.4. Entende, con relativa precisión, 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). 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB3.5. Entende, con relativa precisión, 
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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

 5 e 6 T3 

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). 

SLEB4.1. Escribe coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección 
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). 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

 5 e 6  T3 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con Observación sistemática na aula 
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información persoal básica e relativa aos seus 
intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, 
para asociarse a un club internacional de xente 
nova).  

información persoal básica e relativa aos seus 
intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para 
asociarse a un club internacional de xente nova).  

 

Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

5 e 6  T3 

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. 

SLEB4.3. Escribe coa suficiente corrección 
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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

 2 e 3 T1, T2, T3 

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. 

SLEB4.4. Escribe coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección 
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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

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

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

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. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.2. Normalmente, 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 xeralmente respecto polas 
diferenzas culturais que poidan existir. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

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

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

  T2 ou T3 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de SLEB5.4. Participa de forma activa en proxectos Observación directa 



16 
 

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. 

(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. 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.5. Comprende e comunica con relativa 
claridade 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 
normalmente de forma adecuada as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, 
propios do seu nivel escolar e traballados 
previamente. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

 
 
 
 
 
 

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO: 
 

1.Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 
 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 

 
O curriculo da Segunda Lingua Estranxeira presenta cinco bloques:  

- Bloque 1: Comprensión de textos orais 
- Bloque 2: Produción de textos orais 
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
- Bloque 4: Produción de textos escritos 
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- Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe 
 
Se temos en conta que o Bloque 5 contén todos os contidos referidos á fonética, á ortografía, ás funcións comunicativas, ao léxico e ás estruturas sintáctico-
discursivas propias do idioma, deducimos que este último bloque é a base dos demáis bloques do curriculo. 
 
O departamento tivo en conta este feito para darlle un valor aos distintos bloques nas cualificacións que serán recollidas nas avaliacións trimestrais. 
 
Para determinar as cualificacións trimestrais na materia analizaremos os datos seguintes:  
 

- APARTADO 1: Os resultados das probas escritas que se fundamentarán básicamente nos Bloques 3, 4 e 5. Este apartado suporá o 80% 
da cualificación. (nota: 8). Para facer a media das probas neste apartado é necesario ter unha nota mínima de 3 sobre 8 en cada unha 
delas. En caso contrario a materia considerarase suspensa nese trimestre. 
 

- APARTADO 2: Os resultados das probas orais e das distintas producións orais dos alumnos que se fundamentarán básicamente nos 
Bloques 1 e 2. Este apartado suporá o 20% da cualificación. (nota: 2).  
 

A detección de que un alumno copiou en calquera proba ou actividade, suporá a cualificación negativa (nota 0) desta. En caso de que sexan copiadas doutro 
compañeiro, de Internet ou outro canal  de información ou o alumno estea utilizando calquera método para copiar, a proba ou actividade quedará cualificada 
coa nota 0. 
 
 
Para obter a cualificación do trimestre sumaranse a nota do apartado 1 (sempre que se poida facer a media das probas), a nota do apartado 2 e a valoración 
dos aspectos recollidos a continuación e que corresponden a diversos estándares de aprendizaxe avaliables que aparecen nos 5 bloques do currículo. 
  

A) A realización dos exercicios e tarefas que se fixeron na clase ou na casa a través da supervisión do caderno de exercicios e do caderno de clase. 
A presentación dos mesmos é obrigatoria para poder aprobar a materia xa que reflexa o traballo escolar dos alumnos. Penalizarase ata con -2 
puntos se faltan exercicios ou/e se estes non están corrixidos. En caso de que falte a maior parte do traballo escolar considerarase equivalente a 
non ter presentado este material. Premiarase ata con +0,5 puntos pola boa presentación e a claridade. 

B) As saídas voluntarias ao encerado e as producións orais voluntarias na lingua estranxeira con resultado positivo premiaranse con +0,1 puntos 
cada unha cun máximo de +1 punto por trimestre. (só se sumará 1 punto á nota da cualificación trimestral aínda que a suma deste apartado e o 
anterior dean un resultado maior). 

C) O mal comportamento na clase (co profesor, o material, os compañeiros, etc.), as faltas de asistencia sen xustificar e a actitude negativa ante a 
materia e a súa aprendizaxe (insultar ou desprezar a materia, non traer o material de clase, non entregar o caderno a tempo,  non facer os 
exercicios, etc.) penalizarase con -0,2 puntos por chamada de atención, non habendo límite negativo. 

 
O departamento para fomentar a dedicación e o esforzo na materia poderá sumarlle un máximo de 1 punto á cualificación do trimestre como se indica  máis 
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arriba. O traballo de clase e o da casa son obrigatorios polo que se non se presenta o caderno e o caderniño ou non se entregan as actividades solicitadas o 
alumno non pode superar a materia (apartado A). Ao mesmo tempo no apartado B incentívase a participación e o esforzo dos alumnos, explicitando que 
entre os apartados A e B non se obterá máis de 1 punto. En canto ao apartado C, como se especifica, non hai límite negativo polo mal comportamento, xa 
que se o houbera podería dar lugar a unha situación sistemática de actitudes negativas incluso en alumnos co trimestre aprobado. 
 
2.Cualificación da avaliación 
A nota da avaliación será de 1 a 10 na ESO, sen decimais, sendo positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5, e negativas as inferiores a 5. 
A cualificación obtida en cada trimestre  redondearase, de ser o caso, de xeito que se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,7 ou superior, e ao 
anterior nos restantes casos. Deste xeito, a unha cualificación trimestral de 4,7 correspóndelle 5 na cualificación da avaliación; a unha cualificación trimestral 
de 4,6 correspóndelle 4 na cualificación da avaliación.  
 
3. Probas de recuperación. 
Só se realizarán probas de recuperación a partir de 3º de ESO a aqueles alumnos que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación, estas probas son 
voluntarias posto que o departamento xa dispón de notas. 
As probas de recuperación terán lugar despois de efectuar os exames dos distintos trimestres, e os resultados obtidos nestas substituen os dos exames 
realizados ao longo dos trimestres. 
 
4. Cualificación final da materia. 
Avaliación final ordinaria do mes de xuño  
 Para calcular a nota final da materia no mes de xuño, farase unha media das cualificacións obtidas nos tres trimestres (é dicir, sen o redondeo) se 
estas son iguais ou superiores a 4; e o redondeo efectuarase na nota da avaliación final. Tamén se terán en conta todos os datos recollidos ao longo dos tres 
trimestres para valorar a progresión na aprendizaxe así como o esforzo do alumno para a superación da materia.  E dado que o proceso de avaliación é 
continuo, se se constata unha progresión importante no grao de consecución dos estándares de aprendizaxe cunha cualificación positiva nos dous últimos 
trimestres, a materia consideraríase aprobada. 
 
Avaliación final extraordinaria do mes de setembro  
 Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas 
establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario fixado polo Centro Escolar. 
 A materia considerarase superada cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

4º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
 
 

Dado que coa normativa actual o 2º idioma estranxeiro se estuda de forma obrigatoria en 1º e 2º de E.S.O. pero perde a obrigatoriedade a partir de 
3º de E.S.O., a programación que se presenta a continuación para 4º de ESO caracterizarase por unha gran flexibilidade e intentará conseguir unha posta a 
nivel dos alumnos para que estos poidan cursar sen  demasiadas dificultades o francés como optativa no bacharelato. 

 
 
 

1. ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE. 
 

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

4º de ESO 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a B1.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do 

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

CCL 

CAA 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

c 

d 

i 

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, reescoitando o texto gravado ou 
solicitando repetición do dito.  

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 
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. 

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. 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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se a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito.  

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 
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 

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as 
persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe.  

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves e de 
estrutura simple e clara, utilizando, entre 
outros, 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. 

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 

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), 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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que realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificar palabras de significado 
parecido.  

Definir ou parafrasear un termo ou 
expresión.  

Usar a lingua materna ou 
"estranxeirizar" palabras da lingua 
meta.  

Pedir axuda. 

Paralingüísticos: 

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

Usar linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (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. 

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. 

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

SLEB2.4. Desenvólvese de xeito simple pero 
suficiente nunha conversa formal, nunha 
reunión ou nunha entrevista (por exemplo, 
para realizar un curso de verán), achegando 
información relevante, expresando de xeito 
sinxelo as súas ideas sobre temas habituais, 
dando a súa opinión sobre problemas 
prácticos cando se lle pregunta directamente, 
e reaccionando de forma simple ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se 
lle repitan os puntos clave, se o necesita. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

d 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

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

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás 
imaxes, títulos e outras informacións visuais, e 
aos coñecementos previos sobre o tema ou a 
situación de comunicación, e aos transferidos 
desde as linguas que coñece), identificando a 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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e 

i 

organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

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

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

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

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

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. 

constitúen grande parte da mensaxe.  

 

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 

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 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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(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. 

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. 

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 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. 

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. 

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 máis 
importantes. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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 
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 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 se fala a lingua 
estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 
nos costumes cotiáns entre os países onde 

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 que non interrompan a 
comunicación, e que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións de cando en 
vez. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas básicas, tipográficas e de 
puntuación, así como abreviaturas e símbolos 
de uso común, e os seus significados 
asociados, con corrección suficiente para o 
seu nivel escolar. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción 
de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos á vida cotiá (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 

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 

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 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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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.  

– 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 

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. 

traballados previamente.  
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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, 
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. 

 
 
 
 
2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE ARENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA, 

DA TEMPORALIZACIÓN E DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 
progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 
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Segunda lingua estranxeira 4º ESO 

 
 

Unidades do libro de texto 

 

 
Temporalización 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínino de consecución 

 

 
Procedementos e instrumentos de 

avaliación 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no 
seu proceso de comprensión, axustándoo con 
relativa facilidade ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo o suficiente, de ser o caso: facendo 
anticipacións, con relativa facilidade,  do que 
segue (palabra, frase, resposta, etc.) e inferindo 
con relativa facilidade o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias doutras linguas. 

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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.  

SLEB1.2. Capta con relativa facilidade e 
precisión 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.  

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.3. Comprende, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 SLEB1.4. Entende información relevante do que 
se lle di en transaccións e xestións cotiás e 

SLEB1.4. Entende, con relativa facilidade e 
precisión, información relevante do que se lle di 

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
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estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, 
albergues, restaurantes, espazos de lecer ou 
centros docentes), sempre que se fale amodo e 
con claridade.  

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.  

intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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.  

SLEB1.5. Comprende, con relativa facilidade e 
precisión, 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.  

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.6. Identifica, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.1.  De modo bastante claro e intelixible, 
e coa suficiente corrección, 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 con relativa claridade e coa 
suficiente corrección a preguntas previsibles 
breves e sinxelas de oíntes sobre o contido 
destas. 

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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 

SLEB2.2. Participa de forma activa e 
autosuficiente en conversas informais breves e 
sinxelas, cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que establece 
contacto social básico, e coa suficiente 
corrección 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 

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 
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repita ou repetir o dito.  que a persoa interlocutora necesite que se repita 
ou repetir o dito.  

 3, 4, 5 e 6 T2, T3 

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. 

SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección e 
coa suficiente eficacia 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. 

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

3, 4, 5 e 6 T2, T3 

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. 

SLEB2.4. Con certa soltura e relativa fluidez, 
desenvólvese de xeito simple pero suficiente 
nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista (por exemplo, para realizar un curso de 
verán), e coa suficiente corrección, 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. 

Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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.  

SLEB3.1. Capta, con relativa facilidade e 
precisión, 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.  

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 3  T2, T3 

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. 

SLEB3.2. Identifica, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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 

SLEB3.3. Comprende, con relativa facilidade e 
precisión, 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, 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  
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xeito sinxelo sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese.  

pasados e futuros, e se expresan de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos e opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese.  

O, 1, 2, 3 e 4 T1, T2, T3 

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).  

SLEB3.4. Entende, con relativa facilidade e 
precisión,  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).  

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB3.5. Entende, con relativa facilidade e 
precisión,  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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

O, 1, 2, 3, 4 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB4.1. Escribe coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección 
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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

 3 T2, T3 

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).  

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).  

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en 
diferentes soportes, nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións da vida 
cotiá e do seu interese, respectando as 
convencións e as normas de cortesía máis 
importantes. 

SLEB4.3. Escribe con relativa facilidade e coa 
suficiente corrección notas e mensaxes en 
diferentes soportes, nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións da vida 
cotiá e do seu interese, respectando as 
convencións e as normas de cortesía máis 
importantes. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 
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 3, 4e 6  T2, T3 

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. 

SLEB4.4. Escribe coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección 
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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

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

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.1. Produce, con relativa facilidade e 
corrección, léxico e estruturas básicas intelixibles 
no oral e na escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, 
etc.), e utiliza con suficiente eficacia comunicativa 
patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.2. Normalmente, 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 xeralmente respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

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

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

  T2 ou T3 

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. 

SLEB5.4. Participa de forma activa 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. 

 
Observación directa 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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 

SLEB5.5. Comprende e comunica con relativa 
claridade e corrección o propósito solicitado na 
tarefa ou ligado a situacións de necesidade 
inmediata da aula (pedir ou dar información, 
agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 
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estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar e 
traballados previamente.  

utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, propios do seu 
nivel escolar e traballados previamente.  

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO: 
 

1.Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 
 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 

 
O curriculo da Segunda Lingua Estranxeira presenta cinco bloques:  

- Bloque 1: Comprensión de textos orais 
- Bloque 2: Produción de textos orais 
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
- Bloque 4: Produción de textos escritos 
- Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe 

 
Se temos en conta que o Bloque 5 contén todos os contidos referidos á fonética, á ortografía, ás funcións comunicativas, ao léxico e ás estruturas sintáctico-
discursivas propias do idioma, deducimos que este último bloque é a base dos demáis bloques do curriculo. 
 
O departamento tivo en conta este feito para darlle un valor aos distintos bloques nas cualificacións que serán recollidas nas avaliacións trimestrais. 
 
Para determinar as cualificacións trimestrais na materia analizaremos os datos seguintes:  
 

- APARTADO 1: Os resultados das probas escritas que se fundamentarán básicamente nos Bloques 3, 4 e 5. Este apartado suporá o 80% 
da cualificación. (nota: 8). Para facer a media das probas neste apartado é necesario ter unha nota mínima de 3 sobre 8 en cada unha 
delas. En caso contrario a materia considerarase suspensa nese trimestre. 
 

- APARTADO 2: Os resultados das probas orais e das distintas producións orais dos alumnos que se fundamentarán básicamente nos 
Bloques 1 e 2. Este apartado suporá o 20% da cualificación. (nota: 2).  
 

A detección de que un alumno copiou en calquera proba ou actividade, suporá a cualificación negativa (nota 0) desta. En caso de que sexan copiadas doutro 
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compañeiro, de Internet ou outro canal  de información ou o alumno estea utilizando calquera método para copiar, a proba ou actividade quedará cualificada 
coa nota 0. 
 
Para obter a cualificación do trimestre sumaranse a nota do apartado 1 (sempre que se poida facer a media das probas), a nota do apartado 2 e a valoración 
dos aspectos recollidos a continuación e que corresponden a diversos estándares de aprendizaxe avaliables que aparecen nos 5 bloques do currículo. 
  

A) A realización dos exercicios e tarefas que se fixeron na clase ou na casa a través da supervisión do caderno de exercicios e do caderno de clase. 
A presentación dos mesmos é obrigatoria para poder aprobar a materia xa que reflexa o traballo escolar dos alumnos. Penalizarase ata con -2 
puntos se faltan exercicios ou/e se estes non están corrixidos. En caso de que falte a maior parte do traballo escolar considerarase equivalente a 
non ter presentado este material. Premiarase ata con +0,5 puntos pola boa presentación e a claridade. 

B) As saídas voluntarias ao encerado e as producións orais voluntarias na lingua estranxeira con resultado positivo premiaranse con +0,1 puntos 
cada unha cun máximo de +1 punto por trimestre. (só se sumará 1 punto á nota da cualificación trimestral aínda que a suma deste apartado e o 
anterior dean un resultado maior). 

C) O mal comportamento na clase (co profesor, o material, os compañeiros, etc.), as faltas de asistencia sen xustificar e a actitude negativa ante a 
materia e a súa aprendizaxe (insultar ou desprezar a materia, non traer o material de clase, non entregar o caderno a tempo,  non facer os 
exercicios, etc.) penalizarase con -0,2 puntos por chamada de atención, non habendo límite negativo. 

 
 
O departamento para fomentar a dedicación e o esforzo na materia poderá sumarlle un máximo de 1 punto á cualificación do trimestre como se indica  máis 
arriba. O traballo de clase e o da casa son obrigatorios polo que se non se presenta o caderno e o caderniño ou non se entregan as actividades solicitadas o 
alumno non pode superar a materia (apartado A). Ao mesmo tempo no apartado B incentívase a participación e o esforzo dos alumnos, explicitando que 
entre os apartados A e B non se obterá máis de 1 punto. En canto ao apartado C, como se especifica, non hai límite negativo polo mal comportamento, xa 
que se o houbera podería dar lugar a unha situación sistemática de actitudes negativas incluso en alumnos co trimestre aprobado. 
 
2.Cualificación da avaliación 
A nota da avaliación será de 1 a 10 na ESO, sen decimais, sendo positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5, e negativas as inferiores a 5. 
A cualificación obtida en cada trimestre  redondearase, de ser o caso, de xeito que se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,7 ou superior, e ao 
anterior nos restantes casos. Deste xeito, a unha cualificación trimestral de 4,7 correspóndelle 5 na cualificación da avaliación; a unha cualificación trimestral 
de 4,6 correspóndelle 4 na cualificación da avaliación.  
 
3. Probas de recuperación. 
Só se realizarán probas de recuperación a partir de 3º de ESO a aqueles alumnos que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación, estas probas son 
voluntarias posto que o departamento xa dispón de notas. 
As probas de recuperación terán lugar despois de efectuar os exames dos distintos trimestres, e os resultados obtidos nestas substituen os dos exames 
realizados ao longo dos trimestres. 
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4. Cualificación final da materia. 
Avaliación final ordinaria do mes de xuño  
 Para calcular a nota final da materia no mes de xuño, farase unha media das cualificacións obtidas nos tres trimestres (é dicir, sen o redondeo) se 
estas son iguais ou superiores a 4; e o redondeo efectuarase na nota da avaliación final. Tamén se terán en conta todos os datos recollidos ao longo dos tres 
trimestres para valorar a progresión na aprendizaxe así como o esforzo do alumno para a superación da materia.  E dado que o proceso de avaliación é 
continuo, se se constata unha progresión importante no grao de consecución dos estándares de aprendizaxe cunha cualificación positiva nos dous últimos 
trimestres, a materia consideraríase aprobada. 
 
Avaliación final extraordinaria do mes de setembro  
 Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas 
establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario fixado polo Centro Escolar. 
 A materia considerarase superada cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

1º de BACHARELATO  2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
 
 

Dado que coa normativa actual o 2º idioma estranxeiro se estuda de forma obrigatoria en 1º e 2º de E.S.O. pero perde a obrigatoriedade a partir de 
3º de E.S.O., a programación que se presenta a continuación para 1º BACH caracterízarase por unha gran flexibilidade e intentará conseguir unha posta a 
nivel dos alumnos.  
 
 

1. ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE. 
 
 

As competencias clave do currículo son as seguintes:  
Comunicación lingüística (CCL).  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
Competencia dixital (CD).  
Aprender a aprender (CAA).  
Competencias sociais e cívicas (CSC).  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Obxectivos do bacharelato 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de pre-
ver e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstan-
cia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvol-
vemento persoal.  
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Partici-
par de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.  
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución 
da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.  
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.   
 

1º de bacharelato 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

b 

c 

f 

B1.1. Estratexias de comprensión: 

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

 Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 

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

 Formulación de hipóteses sobre o contido e 
o contexto. 

 Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais ou os detalles 
relevantes do texto.  

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais breves ou de 
lonxitude media, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos, claramente estruturados 
e articulados a unha velocidade lenta ou 
media, nun rexistro formal, informal ou neutro, 

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 CCL 
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 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 e cada un 
dos seus elementos. 

B1.3. Constancia no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición do dito. 

e que traten de aspectos concretos de temas 
xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións 
correntes ou menos habituais, ou sobre os 
propios intereses nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

B1.3. Comprender o esencial e a información 
relevante en situacións que impliquen a 
solicitude de información xeral (datos persoais, 
lugares, horarios, datas, prezos, formas de 
pagamento, actividades, etc.), sempre que lle 
poidan repetir o dito.  

B1.4. Comprender o esencial en conversas 
sinxelas, básicas e breves sobre 
argumentacións básicas, puntos de vista e 
opinións relativos a temas frecuentes do 
ámbito persoal ou público, estados de saúde, 
sensacións e sentimentos básicos, claramente 
estruturados e articulados a unha velocidade 
lenta ou media, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a 
información moi relevante e sinxela de 
presentacións ben estruturadas sobre temas 
familiares e predicibles, e de programas de 
televisión tales como informativos, entrevistas 
ou anuncios, sempre que as imaxes sexan 
suficientemente redundantes para facilitar a 
comprensión. 

 

detalles salientables de mensaxes, gravadas 
ou de viva voz, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información claramente 
estruturada, sempre que poida volver escoitar 
o dito ou pedir confirmación.  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou 
entrevista na que participa, información 
relevante de carácter habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos no ámbito educativo 
(datos persoais, intereses, preferencias, e 
gustos e proxectos persoais e educativos, 
coñecemento ou descoñecemento, acordo e 
desacordo, etc.), sempre que poida pedir que 
se lle repita ou que se reformule, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.4. Entende o que se di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes ou centros docentes), e os puntos 
principais e a información relevante cando se 
lle fala directamente en situacións menos 
habituais, pero predicibles (por exemplo, a 
perda dun obxecto), sempre que poida volver 
escoitar o dito. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal 
na que participa, opinións xustificadas e 
claramente articuladas a unha velocidade 
lenta ou media, sobre diversos asuntos cotiáns 
ou de interese persoal, así como a expresión 
de sentimentos sobre aspectos concretos de 
temas habituais ou de actualidade, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSC 
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 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

b 

c 

f 

B2.1. Estratexias de produción:  

 Planificación: 

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

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

 Execución:  

Concibir a 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 
na clase previamente.  

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

Compensar as carencias lingüísticas 

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as 
persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe. 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de 
lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
recorrendo, entre outros, a procedementos 
como a reformulación, en termos máis 
sinxelos ou de significado aproximado, do que 
se quere expresar cando non se dispón de 
estruturas ou léxico máis complexos en 
situacións comunicativas máis específicas. 

B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e 
intelixible, información en situacións de 
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, etc.), así 
como na expresión básica dos sentimentos e 
os intereses persoais, tales como satisfacción, 
desgusto, admiración e sorpresa. 

B2.4. Producir textos de extensión breve ou 
media, tanto cara a cara como por teléfono ou 
por outros medios técnicos, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, cun discurso 

SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas 
previamente, breves e con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de temas educativos 
sinxelos do seu interese, organizando a 
información básica nun esquema coherente e 
ampliándoa con algúns exemplos, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes 
sobre o tema tratado. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB2.2. Toma parte en conversas formais ou 
entrevistas de carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas moi habituais nestes 
contextos, intercambiando información 
relevante sobre feitos concretos, pedindo 
instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, suscitando de xeito sinxelo e con 
claridade os seus puntos de vista, e 
xustificando brevemente as súas accións, 
opinións e plans. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia 
en situacións cotiás e menos habituais pero 
predicibles que poden xurdir durante unha 
viaxe ou estadía noutros países por motivos 
persoais ou educativos (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, estudos, 
relacións coas autoridades, saúde ou lecer), e 
utiliza estratexias de comunicación lingüísticas 
(uso de exemplos e palabras de significado 
próximo) e xestos apropiados. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 Lingüísticos: 

Modificar palabras de significado parecido.  

Definir ou parafrasear un termo ou unha 
expresión.  

Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" 
palabras da lingua meta.  

Pedir axuda. 

 Paralingüísticos: 

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

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

Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah, 
etc.) de valor comunicativo. 

B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 
cara ás demais persoas, para comprender e 
facerse comprender. 

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

comprensible e adecuado á situación, e 
utilizando as estratexias necesarias para 
iniciar, manter e facer progresar a 
comunicación. 

B2.5. Intercambiar información e opinións, dar 
instrucións, describir e narrar acontecementos 
sinxelos, xustificar brevemente os motivos de 
accións e planos, formular hipóteses, facer 
suxestións e argumentar de xeito sinxelo, 
aínda que se produzan pausas para planificar 
o que se vai dicir e, en ocasións, haxa que 
formular a mensaxe en termos máis sinxelos e 
repetir ou reelaborar o dito para axudar á 
comprensión da persoa interlocutora. 

SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara 
a cara ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas que 
intercambia información e se expresan e 
xustifican opinións brevemente; narra e 
describe feitos sinxelos ocorridos no pasado 
ou expresa brevemente plans de futuro; fai 
suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións; expresa e xustifica sentimentos de 
xeito sinxelo, e describe con certo detalle 
aspectos concretos de temas de actualidade 
moi coñecidos ou de interese persoal ou 
educativo. 

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, información esencial e 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás 
imaxes, títulos e outras informacións visuais, e 
aos coñecementos previos sobre o tema ou a 
situación de comunicación, e aos transferidos 
desde as linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non 
coñecidas. 

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

B3.3. Comprender información relevante e 

SLEB3.1. Identifica a información máis 
importante en textos xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera soporte, breves e ben 
estruturados e que traten temas xerais e 
coñecidos ou traballados previamente, e capta 
as ideas principais de artigos divulgativos 
sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un uso 
moi limitado de tecnicismos, sobre temas do 
seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 
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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. Recoñecemento da estrutura das cartas 
formais (remitente, cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo da 
carta, despedida e sinatura). 

previsible en textos descritivos ou narrativos 
breves e ben estruturados nos que se informa 
de acontecementos, se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, e se manifestan 
opinións con expresións sinxelas, relativos a 
experiencias e a coñecementos propios da 
súa idade e do seu nivel escolar. 

B3.4. Recoñecer a estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e data; asunto, 
saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, 
despedida e sinatura), e comprender un 
repertorio elemental e básico de expresións 
fixas de confirmación ou denegación, obriga, 
coñecemento, necesidade e permiso utilizadas 
para a concesión dunha bolsa, a confirmación 
dun pedimento, a reserva dun hotel, etc.  

B3.5. Identificar a información esencial, os 
puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, en formato impreso ou en soporte 
dixital, ben estruturados e de curta ou media 
extensión, escritos nun rexistro formal, 
informal ou neutro, que traten asuntos cotiáns, 
temas de interese ou relevantes para os 
propios estudos ou as ocupacións e que 
conteñan estruturas frecuentes e un léxico 
xeral de uso común. 

corporativo, que conteñan instrucións e 
indicacións de carácter previsible, claramente 
estruturados, relacionados con asuntos do seu 
interese persoal ou educativo (por exemplo, 
sobre cursos, prácticas ou becas). 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.3. Identifica a información máis 
importante en instrucións sobre o uso de 
aparellos ou de programas informáticos de uso 
habitual, e sobre a realización de actividades e 
normas de seguridade ou de convivencia no 
ámbito público e educativo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as 
liñas xerais do argumento, o carácter dos 
personaxes e as características do lugar e o 
tempo en que se desenvolven. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, 
breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na que se describen e 
narran feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, e se intercambian información e 
opinións sobre aspectos concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.6. Entende o esencial de 
correspondencia formal institucional ou 
comercial sobre asuntos que poden xurdir, por 
exemplo, mentres organiza ou realiza unha 
viaxe ao estranxeiro (concesión dunha bolsa, 
confirmación dun pedimento, reserva dun 
hotel, etc.). 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.7. Entende información específica 
relevante en páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta (glosarios, 
dicionarios, enciclopedias e revistas) 

CCL 

CAA 

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

CCEC 

CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

b 

c 

f 

B4. Estratexias de produción:  

 Planificación:  

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

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

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

 Execución:  

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 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos de lonxitude breve ou 
media (elección da persoa destinataria, 
finalidade do escrito, planificación, redacción 
do borrador, revisión do texto e versión final), 
incorporando esquemas e expresións de 
textos modelo con funcións comunicativas 
similares ao texto que se quere producir. 

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

B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 
información, instrucións e indicacións básicas 
e opinións sinxelas, relacionadas con 
actividades cotiás ou do seu interese. 

B4.4. Producir correspondencia formal para 
solicitar ou dar información relativa a bens e 
servizos, a partir de modelos sinxelos e 
básicos, actuando como mediación lingüística 
(adecuada ao seu nivel escolar), de ser o 
caso, cunha presentación do texto limpa e 
ordenada. 

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos de estrutura clara, breves ou de 
extensión media, sobre asuntos cotiáns ou 
temas de interese persoal ou educativo, nun 
rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 
os recursos de cohesión, as convencións 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en 
calquera formato, na que describe 
experiencias e sentimentos; narra, de forma 
lineal, actividades e experiencias presentes e 
pasadas; e intercambia información e opinións 
sobre temas concretos nas súas áreas de 
interese persoal ou educativo. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.2. Completa un cuestionario con 
información persoal, educativa ou ocupacional 
(nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.) cunha finalidade específica, 
como inscribirse nun curso ou solicitar un 
campamento de verán. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e transmite información e opinións 
sinxelas, respectando as convencións e as 
normas de cortesía.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica 
e breve, dirixida a institucións públicas ou 
privadas ou entidades comerciais, na que pide 
ou dá información, ou solicita un servizo, 
respectando as convencións formais e normas 
de cortesía máis comúns neste tipo de textos, 
cunha presentación limpa e ordenada do texto. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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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. 

ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control razoable de 
estruturas e un léxico de uso frecuente de 
carácter xeral. 

SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, 
informes expositivos moi breves e sinxelos nos 
que dá información esencial sobre un tema 
educativo, facendo breves descricións e 
narrando acontecementos seguindo unha 
estrutura esquemática moi sinxela (título, 
corpo do texto e, de ser o caso, conclusión e 
bibliografía). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 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 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. 

B5.1. Expresarse coa suficiente fluidez para que 
poida seguirse sen moita dificultade o fío do 
discurso, aínda que poidan producirse pausas 
para planificar o que se vai dicir e, en 
ocasións, haxa que interromper e reiniciar a 
mensaxe para reformulala en termos máis 
sinxelos e máis claros para a persoa 
interlocutora. 

B5.2. Utilizar as convencións ortográficas, de 
puntuación e de formato de uso moi frecuente, 
en textos escritos en diferentes soportes, coa 
corrección suficiente para non dar lugar a 
serios malentendidos, aínda poidan cometerse 

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 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións 
orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto e interese polas 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 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 (no ámbito 
educativo, ocupacional e institucional); o 
contorno xeográfico básico (clima, rexións) 
e referentes artístico-culturais (feitos 
históricos e personaxes salientables). 

 Recoñecemento de valores, crenzas, 
actitudes e tradicións fundamentais, e 
calquera outro aspecto cultural de interese, 
así como os aspectos culturais básicos que 
permitan comprender os países onde se 
fala a lingua estranxeira e actuar neles 
adecuadamente. 

 Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 
nos costumes 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 

erros que non interrompan a comunicación. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e 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, relacións interpersoais (entre homes 
e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual 
e proxémica), e convencións sociais (actitudes 
e valores), axustando a mensaxe á persoa 
destinataria e ao propósito comunicativo, e 
amosando a propiedade e a cortesía debidas. 

B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases que descoñece 
a partir das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde 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, así como os seus 
significados asociados (por exemplo, utilizar 
unha estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión), e empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e conectores e 
marcadores discursivos moi frecuentes), 
sempre que sexan traballados na clase 
previamente. 

diferenzas culturais que poidan existir. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.), utilizando adecuadamente 
as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar 
suficientes para comunicar con eficacia. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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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 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 e 
educación; compras e actividades 
comerciais. 

 Bens e servizos básicos. 

B5.7. Recoñecer e utilizar un repertorio léxico de 
uso común relativo a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións de uso moi 
frecuente suficiente para comunicar no seu 
nivel escolar. 
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 Contorno: clima, campo, cidade e lugares 
máis representativos. 

 Tecnoloxía: aparellos de uso cotián.  

 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. 

 

 
 

 
 

2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE ARENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A 
MATERIA, DA TEMPORALIZACIÓN E DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 

 
 

 
Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

 
 

Unidades do libro de texto 

 

 
Temporalización 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínino de consecución 

 

 
Procedementos e instrumentos de 

avaliación 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
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O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no 
seu proceso de comprensión, axustándoo con 
relativa facilidade ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo o suficiente, de ser o caso, facendo 
anticipacións, con relativa facilidade,  do que 
segue (palabra, frase, resposta, etc.) e inferindo 
con relativa facilidade o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias doutras linguas. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes, gravadas ou de viva 
voz, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información claramente estruturada, sempre 
que poida volver escoitar o dito ou pedir 
confirmación.  

SLEB1.2. Capta, con relativa facilidade e 
precisión, os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes, gravadas ou de viva 
voz, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información claramente estruturada, sempre 
que poida volver escoitar o dito ou pedir 
confirmación.  

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou 
entrevista na que participa, información relevante 
de carácter habitual e predicible sobre asuntos 
prácticos no ámbito educativo (datos persoais, 
intereses, preferencias, e gustos e proxectos 
persoais e educativos, coñecemento ou 
descoñecemento, acordo e desacordo, etc.), 
sempre que poida pedir que se lle repita ou que 
se reformule, aclare ou elabore algo do que se lle 
dixo. 

SLEB1.3. Comprende, con relativa facilidade e 
precisión, nunha conversa formal ou entrevista na 
que participa, información relevante de carácter 
habitual e predicible sobre asuntos prácticos no 
ámbito educativo (datos persoais, intereses, 
preferencias, e gustos e proxectos persoais e 
educativos, coñecemento ou descoñecemento, 
acordo e desacordo, etc.), sempre que poida pedir 
que se lle repita ou que se reformule, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB1.4. Entende o que se di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes 
ou centros docentes), e os puntos principais e a 
información relevante cando se lle fala 
directamente en situacións menos habituais, pero 
predicibles (por exemplo, a perda dun obxecto), 
sempre que poida volver escoitar o dito. 

SLEB1.4. Entende, con relativa facilidade e 
precisión, o que se di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes, transportes ou 
centros docentes), e os puntos principais e a 
información relevante cando se lle fala 
directamente en situacións menos habituais, pero 
predicibles (por exemplo, a perda dun obxecto), 
sempre que poida volver escoitar o dito. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal 
na que participa, opinións xustificadas e 
claramente articuladas a unha velocidade lenta 
ou media, sobre diversos asuntos cotiáns ou de 
interese persoal, así como a expresión de 

SLEB1.5. Comprende, con relativa facilidade e 
precisión, nunha conversa informal na que 
participa, opinións xustificadas e claramente 
articuladas a unha velocidade lenta ou media, 
sobre diversos asuntos cotiáns ou de interese 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
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sentimentos sobre aspectos concretos de temas 
habituais ou de actualidade, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

persoal, así como a expresión de sentimentos 
sobre aspectos concretos de temas habituais ou 
de actualidade, e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito. 

Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes 
en presentacións sobre temas coñecidos ou do 
seu interese nos ámbitos persoal e educativo; e 
de programas informativos, documentais, 
entrevistas en televisión, anuncios publicitarios e 
programas de entretemento, cando o discurso 
está ben estruturado e articulado con claridade 
nunha variedade estándar da lingua, e con apoio 
da imaxe. 

SLEB1.6. Identifica, con relativa facilidade e 
precisión, os aspectos máis importantes en 
presentacións sobre temas coñecidos ou do seu 
interese nos ámbitos persoal e educativo; e de 
programas informativos, documentais, entrevistas 
en televisión, anuncios publicitarios e programas 
de entretemento, cando o discurso está ben 
estruturado e articulado con claridade nunha 
variedade estándar da lingua, e con apoio da 
imaxe. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas 
previamente, breves e con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de temas educativos sinxelos 
do seu interese, organizando a información 
básica nun esquema coherente e ampliándoa con 
algúns exemplos, e respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes sobre o tema tratado. 

SLEB2.1. .  De modo bastante claro e 
intelixible, e coa suficiente corrección, fai 
presentacións ensaiadas previamente, breves e 
con apoio visual, sobre aspectos concretos de 
temas educativos sinxelos do seu interese, 
organizando a información básica nun esquema 
coherente e ampliándoa con algúns exemplos, e 
respondendo con relativa claridade e coa 
suficiente corrección a preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema tratado. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB2.2. Toma parte en conversas formais ou 
entrevistas de carácter educativo ou ocupacional, 
sobre temas moi habituais nestes contextos, 
intercambiando información relevante sobre feitos 
concretos, pedindo instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, suscitando de xeito sinxelo 
e con claridade os seus puntos de vista, e 
xustificando brevemente as súas accións, 
opinións e plans. 

SLEB2.2. Toma parte, con certa soltura e 
relativa fluidez, en conversas formais ou 
entrevistas de carácter educativo ou ocupacional, 
sobre temas moi habituais nestes contextos, ), e 
coa suficiente corrección, intercambiando 
información relevante sobre feitos concretos, 
pedindo instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, suscitando de xeito sinxelo e con 
claridade os seus puntos de vista, e xustificando 
brevemente as súas accións, opinións e plans. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia 
en situacións cotiás e menos habituais pero 
predicibles que poden xurdir durante unha viaxe 
ou estadía noutros países por motivos persoais 
ou educativos (transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, relacións coas autoridades, 
saúde ou lecer), e utiliza estratexias de 

SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia e 
coa suficiente corrección en situacións cotiás e 
menos habituais pero predicibles que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía noutros países por 
motivos persoais ou educativos (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, estudos, relacións 
coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza con 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
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comunicación lingüísticas (uso de exemplos e 
palabras de significado próximo) e xestos 
apropiados. 

relativa destreza, estratexias de comunicación 
lingüísticas (uso de exemplos e palabras de 
significado próximo) e xestos apropiados. 

Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara 
a cara ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas que 
intercambia información e se expresan e 
xustifican opinións brevemente; narra e describe 
feitos sinxelos ocorridos no pasado ou expresa 
brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e 
dá indicacións ou instrucións; expresa e xustifica 
sentimentos de xeito sinxelo, e describe con certo 
detalle aspectos concretos de temas de 
actualidade moi coñecidos ou de interese persoal 
ou educativo. 

SLEB2.4. Participa de forma activa e 
autosuficiente en conversas informais, cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas que, coa 
suficiente corrección, intercambia información e 
se expresan e xustifican opinións brevemente; 
narra e describe feitos sinxelos ocorridos no 
pasado ou expresa brevemente plans de futuro; 
fai suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións; expresa e xustifica sentimentos de 
xeito sinxelo, e describe con certo detalle aspectos 
concretos de temas de actualidade moi coñecidos 
ou de interese persoal ou educativo. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB3.1. Identifica a información máis importante 
en textos xornalísticos do xénero informativo, en 
calquera soporte, breves e ben estruturados e 
que traten temas xerais e coñecidos ou 
traballados previamente, e capta as ideas 
principais de artigos divulgativos sinxelos, cunha 
linguaxe moi clara e un uso moi limitado de 
tecnicismos, sobre temas do seu interese. 

SLEB3.1. Identifica, con relativa facilidade e 
precisión, a información máis importante en 
textos xornalísticos do xénero informativo, en 
calquera soporte, breves e ben estruturados e que 
traten temas xerais e coñecidos ou traballados 
previamente, e capta as ideas principais de artigos 
divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi clara e 
un uso moi limitado de tecnicismos, sobre temas 
do seu interese. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os puntos 
principais de anuncios e comunicacións sinxelos 
de carácter público, institucional ou corporativo, 
que conteñan instrucións e indicacións de 
carácter previsible, claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal 
ou educativo (por exemplo, sobre cursos, 
prácticas ou becas). 

SLEB3.2. Entende, con relativa facilidade e 
precisión, o sentido xeral e os puntos principais 
de anuncios e comunicacións sinxelos de carácter 
público, institucional ou corporativo, que conteñan 
instrucións e indicacións de carácter previsible, 
claramente estruturados, relacionados con 
asuntos do seu interese persoal ou educativo (por 
exemplo, sobre cursos, prácticas ou becas). 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 2  T2, T3 

SLEB3.3. Identifica a información máis importante 
en instrucións sobre o uso de aparellos ou de 
programas informáticos de uso habitual, e sobre 
a realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia no ámbito público e 
educativo. 

SLEB3.3. Identifica, con relativa facilidade e 
precisión, a información máis importante en 
instrucións sobre o uso de aparellos ou de 
programas informáticos de uso habitual, e sobre a 
realización de actividades e normas de seguridade 
ou de convivencia no ámbito público e educativo. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as SLEB3.4. Identifica, con relativa facilidade e Observación sistemática na aula  



15 
 

liñas xerais do argumento, o carácter dos 
personaxes e as características do lugar e o 
tempo en que se desenvolven. 

precisión, en lecturas adaptadas as liñas xerais 
do argumento, o carácter dos personaxes e as 
características do lugar e o tempo en que se 
desenvolven. 

Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, 
breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na que se describen e 
narran feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, e se intercambian información e 
opinións sobre aspectos concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese. 

SLEB3.5. Comprende, con relativa facilidade e 
precisión, correspondencia persoal, breve e 
sinxela, en calquera soporte incluíndo foros en liña 
ou blogs, na que se describen e narran feitos e 
experiencias, impresións e sentimentos, e se 
intercambian información e opinións sobre 
aspectos concretos de temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

2  T2, T3 

SLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia 
formal institucional ou comercial sobre asuntos 
que poden xurdir, por exemplo, mentres organiza 
ou realiza unha viaxe ao estranxeiro (concesión 
dunha bolsa, confirmación dun pedimento, 
reserva dun hotel, etc.). 

SLEB3.6. Entende, con relativa facilidade e 
precisión, o esencial de correspondencia formal 
institucional ou comercial sobre asuntos que 
poden xurdir, por exemplo, mentres organiza ou 
realiza unha viaxe ao estranxeiro (concesión 
dunha bolsa, confirmación dun pedimento, reserva 
dun hotel, etc.). 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB3.7. Entende información específica 
relevante en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta (glosarios, dicionarios, 
enciclopedias e revistas) claramente 
estruturados, que conteñan mapas, fotografías, 
imaxes, vídeos ou animacións que axuden á 
comprensión sobre temas relativos a materias 
educativas ou asuntos relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses. 

SLEB3.7. Entende, con relativa facilidade e 
precisión, información específica relevante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e 
revistas) claramente estruturados, que conteñan 
mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións 
que axuden á comprensión sobre temas relativos 
a materias educativas ou asuntos relacionados 
coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

2, 3 e 6 T2, T3 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en 
calquera formato, na que describe experiencias e 
sentimentos; narra, de forma lineal, actividades e 
experiencias presentes e pasadas; e intercambia 
información e opinións sobre temas concretos 
nas súas áreas de interese persoal ou educativo. 

 

SLEB4.1. Escribe, coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección, 
correspondencia persoal, en calquera formato, na 
que describe experiencias e sentimentos; narra, 
de forma lineal, actividades e experiencias 
presentes e pasadas; e intercambia información e 
opinións sobre temas concretos nas súas áreas de 
interese persoal ou educativo. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

 3 T2, T3 

SLEB4.2. Completa un cuestionario con 
información persoal, educativa ou ocupacional 
(nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.) cunha finalidade específica, 

SLEB4.2. Completa un cuestionario con 
información persoal, educativa ou ocupacional 
(nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.) cunha finalidade específica, 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
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como inscribirse nun curso ou solicitar un 
campamento de verán. 

como inscribirse nun curso ou solicitar un 
campamento de verán. 

Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e transmite información e opinións 
sinxelas, respectando as convencións e as 
normas de cortesía.  

SLEB4.3. Escribe con relativa facilidade e coa 
suficiente corrección notas, anuncios, mensaxes 
e comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e transmite información e opinións 
sinxelas, respectando as convencións e as 
normas de cortesía.  

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

2 e 4 T2, T3 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica 
e breve, dirixida a institucións públicas ou 
privadas ou entidades comerciais, na que pide ou 
dá información, ou solicita un servizo, 
respectando as convencións formais e normas de 
cortesía máis comúns neste tipo de textos, cunha 
presentación limpa e ordenada do texto. 

SLEB4.4. Escribe, coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección, 
correspondencia formal básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, na que pide ou dá información, ou 
solicita un servizo, respectando as convencións 
formais e normas de cortesía máis comúns neste 
tipo de textos, cunha presentación limpa e 
ordenada do texto. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

 5 e 6  T3 

SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, 
informes expositivos moi breves e sinxelos nos 
que dá información esencial sobre un tema 
educativo, facendo breves descricións e narrando 
acontecementos seguindo unha estrutura 
esquemática moi sinxela (título, corpo do texto e, 
de ser o caso, conclusión e bibliografía). 

SLEB4.5. Escribe, coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección, nun 
formato convencional, informes expositivos moi 
breves e sinxelos nos que dá información esencial 
sobre un tema educativo, facendo breves 
descricións e narrando acontecementos seguindo 
unha estrutura esquemática moi sinxela (título, 
corpo do texto e, de ser o caso, conclusión e 
bibliografía). 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

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

 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.1. Produce, con relativa facilidade e 
corrección, léxico e estruturas básicas intelixibles 
no oral e na escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, 
etc.), e utiliza con suficiente eficacia comunicativa 
patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.2. Normalmente, 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 xeralmente respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 
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O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

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. 

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

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

  T2 ou T3 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

SLEB5.4. Participa de forma activa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Observación directa 

O, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 T1, T2, T3 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.), utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar 
suficientes para comunicar con eficacia. 

SLEB5.5. Comprende e comunica con relativa 
claridade e corrección o propósito solicitado na 
tarefa ou ligado a situacións de necesidade 
inmediata da aula (pedir ou dar información, 
agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.), 
utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, propios do seu 
nivel escolar suficientes para comunicar con 
eficacia. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

 
 
 
 
 

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO: 
 

1.Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 
 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 

 
O curriculo da Segunda Lingua Estranxeira presenta cinco bloques:  



18 
 

- Bloque 1: Comprensión de textos orais 
- Bloque 2: Produción de textos orais 
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
- Bloque 4: Produción de textos escritos 
- Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe 

 
Se temos en conta que o Bloque 5 contén todos os contidos referidos á fonética, á ortografía, ás funcións comunicativas, ao léxico e ás estruturas sintáctico-
discursivas propias do idioma, deducimos que este último bloque é a base dos demáis bloques do curriculo. 
 
O departamento tivo en conta este feito para darlle un valor aos distintos bloques nas cualificacións que serán recollidas nas avaliacións trimestrais. 
 
Para determinar as cualificacións trimestrais na materia analizaremos os datos seguintes:  
 

- APARTADO 1: Os resultados das probas escritas que se fundamentarán básicamente nos Bloques 3, 4 e 5. Este apartado suporá o 80% 
da cualificación. (nota: 8). Para facer a media das probas neste apartado é necesario ter unha nota mínima de 3 sobre 8 en cada unha 
delas. En caso contrario a materia considerarase suspensa nese trimestre. 
 

- APARTADO 2: Os resultados das probas orais e das distintas producións orais dos alumnos que se fundamentarán básicamente nos 
Bloques 1 e 2. Este apartado suporá o 20% da cualificación. (nota: 2).  
 

A detección de que un alumno copiou en calquera proba ou actividade, suporá a cualificación negativa (nota 0) desta. En caso de que sexan copiadas doutro 
compañeiro, de Internet ou outro canal  de información ou o alumno estea utilizando calquera método para copiar, a proba ou actividade quedará cualificada 
coa nota 0. 
 
 
Para obter a cualificación do trimestre sumaranse a nota do apartado 1 (sempre que se poida facer a media das probas), a nota do apartado 2 e a valoración 
dos aspectos recollidos a continuación e que corresponden a diversos estándares de aprendizaxe avaliables que aparecen nos 5 bloques do currículo. 
  

A) A realización dos exercicios e tarefas que se fixeron na clase ou na casa a través da supervisión do caderno de exercicios e do caderno de clase. 
A presentación dos mesmos é obrigatoria para poder aprobar a materia xa que reflexa o traballo escolar dos alumnos. Penalizarase ata con -2 
puntos se faltan exercicios ou/e se estes non están corrixidos. En caso de que falte a maior parte do traballo escolar considerarase equivalente a 
non ter presentado este material. Premiarase ata con +0,5 puntos pola boa presentación e a claridade. 

B) As saídas voluntarias ao encerado e as producións orais voluntarias na lingua estranxeira con resultado positivo premiaranse con +0,1 puntos 
cada unha cun máximo de +1 punto por trimestre. (só se sumará 1 punto á nota da cualificación trimestral aínda que a suma deste apartado e o 
anterior dean un resultado maior). 

C) O mal comportamento na clase (co profesor, o material, os compañeiros, etc.), as faltas de asistencia sen xustificar e a actitude negativa ante a 
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materia e a súa aprendizaxe (insultar ou desprezar a materia, non traer o material de clase, non entregar o caderno a tempo,  non facer os 
exercicios, etc.) penalizarase con -0,2 puntos por chamada de atención, non habendo límite negativo. 

 
O departamento para fomentar a dedicación e o esforzo na materia poderá sumarlle un máximo de 1 punto á cualificación do trimestre como se indica  máis 
arriba. O traballo de clase e o da casa son obrigatorios polo que se non se presenta o caderno e o caderniño ou non se entregan as actividades solicitadas o 
alumno non pode superar a materia (apartado A). Ao mesmo tempo no apartado B incentívase a participación e o esforzo dos alumnos, explicitando que 
entre os apartados A e B non se obterá máis de 1 punto. En canto ao apartado C, como se especifica, non hai límite negativo polo mal comportamento, xa 
que se o houbera podería dar lugar a unha situación sistemática de actitudes negativas incluso en alumnos co trimestre aprobado. 
 
2.Cualificación da avaliación 
A nota da avaliación será de 0 a 10 no Bacharelato, sen decimais, sendo positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5, e negativas as inferiores a 5. 
A cualificación obtida en cada trimestre  redondearase, de ser o caso, de xeito que se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,7 ou superior, e ao 
anterior nos restantes casos. Deste xeito, a unha cualificación trimestral de 4,7 correspóndelle 5 na cualificación da avaliación; a unha cualificación trimestral 
de 4,6 correspóndelle 4 na cualificación da avaliación.  
 
3. Probas de recuperación. 
Só se realizarán probas de recuperación a partir de 3º de ESO a aqueles alumnos que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación, estas probas son 
voluntarias posto que o departamento xa dispón de notas. 
As probas de recuperación terán lugar despois de efectuar os exames dos distintos trimestres, e os resultados obtidos nestas substituen os dos exames 
realizados ao longo dos trimestres. 
 
4. Cualificación final da materia. 
Avaliación final ordinaria do mes de xuño 
 Para calcular a nota final da materia no mes de xuño, farase unha media das cualificacións obtidas nos tres trimestres (é dicir, sen o redondeo) se 
estas son iguais ou superiores a 4; e o redondeo efectuarase na nota da avaliación final. Tamén se terán en conta todos os datos recollidos ao longo dos tres 
trimestres para valorar a progresión na aprendizaxe así como o esforzo do alumno para a superación da materia.  E dado que o proceso de avaliación é 
continuo, se se constata unha progresión importante no grao de consecución dos estándares de aprendizaxe cunha cualificación positiva nos dous últimos 
trimestres, a materia consideraríase aprobada. 
 
Avaliación final extraordinaria do mes de setembro  
 Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas 
establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario fixado polo Centro Escolar. 
 A materia considerarase superada cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

2º de BACHARELATO  2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
 
 

Dado que coa normativa actual o 2º idioma estranxeiro se estuda de forma obrigatoria en 1º e 2º de E.S.O. pero perde a obrigatoriedade a partir de 
3º de E.S.O., a programación que se presenta a continuación para 2º BACH caracterízarase por unha gran flexibilidade e intentará conseguir unha posta a 
nivel dos alumnos.  
 
 

1. ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE. 
 
 

As competencias clave do currículo son as seguintes:  
Comunicación lingüística (CCL).  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
Competencia dixital (CD).  
Aprender a aprender (CAA).  
Competencias sociais e cívicas (CSC).  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Obxectivos do bacharelato 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de pre-
ver e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstan-
cia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvol-
vemento persoal.  
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
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f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Partici-
par de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.  
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución 
da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.  
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.   
 

2º de 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 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

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 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. 

confirmación. 

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 

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 

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 

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. 

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. 

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 

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. 

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 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

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, 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. 

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. 

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

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 

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. 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 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 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). 

coñecidas.  

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

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.  

conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, adecuados ao seu 
nivel escolar, sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

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 
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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 

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. 

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 

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 

CCL 
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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", "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.). 

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 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. 

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. 

CD 

CAA 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións públicas ou 
privadas ou entidades comerciais, 
fundamentalmente destinada a pedir ou dar 
información, solicitar un servizo ou realizar 
unha reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e as 
normas de cortesía usuais neste tipo de 
textos, cunha presentación limpa e ordenada 
do texto. 

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 se 
fala a lingua estranxeira e actuar neles 
adecuadamente. 

 Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 

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 multimedia, folletos, carteis, 

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 

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 

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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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 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.  

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. 
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 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. 

 
 
 
 

2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE ARENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A 
MATERIA, DA TEMPORALIZACIÓN E DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
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desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 
 
 

 

Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato  
 

 
Unidades do libro de texto 

 

 
Temporalización 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínino de consecución 

 

 
Procedementos e instrumentos de 

avaliación 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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.  

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no 
seu proceso de comprensión, axustándoo con 
relativa facilidade ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo o suficiente, de ser o caso, facendo 
anticipacións, con relativa facilidade,  do que 
segue (palabra, frase, resposta, etc.) e inferindo 
con relativa facilidade o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias doutras linguas. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.2. Capta, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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 

SLEB1.3. Comprende, con relativa facilidade e 
precisión, 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), 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
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lle repita, ou que se reformule, aclare ou elabore 
algo do que se lle dixo. 

sempre que poida pedir que se lle repita, ou que 
se reformule, aclare ou elabore algo do que se lle 
dixo. 

Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.4. Entende, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.5. Comprende, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB1.6. Identifica, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de comprensión oral 
Probas orais 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.1. Participa activamente e con relativa 
facilidade en intercambios comunicativos na aula, 
utilizando a maioría das veces a lingua 
estranxeira, producindo mensaxes coa suficiente 
adecuación ás situacións de comunicación reais 
ou simuladas, e colaborando de forma activa 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 



14 
 

para entender e facerse entender. Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.2. De modo bastante claro e intelixible, 
e coa suficiente corrección, 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 coa suficiente corrección as ideas 
principais brevemente e con claridade, e 
respondendo de forma pertinente a preguntas 
sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a 
velocidade media. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.3. Participa de forma activa e 
autosuficiente  en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nas que, coa suficiente corrección,  
intercambia información e se expresa e xustifica 
brevemente opinións e puntos de vista; narra e 
describe con suficiente coherencia 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. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB2.4. Desenvólvese coa suficiente 
adecuación e utiliza con relativa destreza, 
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, coa suficiente corrección, solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou unha xestión formal de 
maneira sinxela pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

 
Observación sistemática na aula. 
Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 SLEB2.5.  Toma parte en conversas formais, 
entrevistas e reunións de carácter educativo ou 

SLEB2.5.  Toma parte, con certa soltura e 
relativa fluidez, en conversas formais, entrevistas 

 
Observación sistemática na aula. 
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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. 

e reunións de carácter educativo ou ocupacional, 
sobre temas habituais nestes contextos, e coa 
suficiente corrección, 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. 

Producións dos alumnos nos 
intercambios orais 
Uso do francés como lingua vehicular 
na aula 
Exercicios de expresión oral 
Probas orais 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB3.1. Localiza, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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.). 

SLEB3.2. Entende, con relativa facilidade e 
precisión, 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.). 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

1 T1, T2, T3 

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). 

SLEB3.3. Identifica, con relativa facilidade e 
precisión, 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). 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB3.4. Identifica, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  
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O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB3.5. Comprende, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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). 

SLEB3.6. Entende, con relativa facilidade e 
precisión, 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). 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB3.7. Entende, con relativa facilidade e 
precisión, 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. 

Observación sistemática na aula  
Lectura comprensiva  
Exercicios de comprensión escrita 
Probas escritas  

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB4.1. Escribe, coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección, 
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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

1 T1, T2, T3 
SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou laboral (nivel 

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

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
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de estudos, materias que cursa, preferencias, 
etc.), cunha finalidade específica, como solicitar 
unha bolsa. 

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

Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB4.3. Escribe, con relativa facilidade e coa 
suficiente corrección, 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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB4.4. Escribe, coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección, 
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. 

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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.  

SLEB4.5. Escribe, coa suficiente cohesión e 
coherencia e coa suficiente corrección, 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.  

Observación sistemática na aula 
Cuestionarios 
Producións escritas dos alumnos 
Exercicios de expresión escrita 
Probas escritas 

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

 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.1. Produce, con relativa facilidade e 
corrección,  léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e utiliza con suficiente eficacia 
comunicativa patróns de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións SLEB5.2. Normalmente,  utiliza adecuadamente Observación sistemática na aula 
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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. 

as convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito, e amosa 
xeralmente respecto e interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir, adecuando a súa 
produción ás convencións sociolingüísticas da 
lingua meta. 

Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

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

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

 T2 ou T3 

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. 

SLEB5.4. Participa de forma activa 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. 

Observación directa 

O, 1, 2, 3, 4 e 5 T1, T2, T3 

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. 

SLEB5.5. Comprende e comunica, con relativa 
claridade e corrección, 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. 

Observación sistemática na aula 
Producións orais dos alumnos 
Producións escritas dos alumnos 
Probas orais 
Probas escritas 

 
 
 
 

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO: 
 

1.Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 
 
Debido ás características propias da materia, ao tratarse esta dunha lingua, gran parte dos estándares de aprendizaxe avaliables presentan  unha 

progresividade no seu desenvolvemento ao longo das tres avaliacións (o alumno vai adquirindo, a medida que transcurre o curso, un maior nivel de 
desempeño no uso da lingua). Polo tanto estamos diante de  estándares de aprendizaxe transversais no senso de que poden aparecer recollidos en todos 
os trimestres e ser avaliados en todos os trimestres. Aínda que non aparezan recollidos explícitamente nun trimeste ao ter en conta o carácter progresivo dos 
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estándares de aprendizaxe avaliables, o alumnado pode ser avaliado de calquera dos contidos vinculados aos estándares que se ensinaran nos trimestres 
anteriores. Así mesmo e para poder manter unha progresión real, poderanse repasar e avaliar contidos vinculados aos estándares que xa se ensinaran con 
anterioridade tanto no curso actual como nos cursos pasados se se perciben carencias na aprendizaxe do alumnado que impidan dita progresión. 

 
O curriculo da Segunda Lingua Estranxeira presenta cinco bloques:  

- Bloque 1: Comprensión de textos orais 
- Bloque 2: Produción de textos orais 
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
- Bloque 4: Produción de textos escritos 
- Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe 

 
Se temos en conta que o Bloque 5 contén todos os contidos referidos á fonética, á ortografía, ás funcións comunicativas, ao léxico e ás estruturas sintáctico-
discursivas propias do idioma, deducimos que este último bloque é a base dos demáis bloques do curriculo. 
 
O departamento tivo en conta este feito para darlle un valor aos distintos bloques nas cualificacións que serán recollidas nas avaliacións trimestrais. 
 
Para determinar as cualificacións trimestrais na materia analizaremos os datos seguintes:  
 

- APARTADO 1: Os resultados das probas escritas que se fundamentarán básicamente nos Bloques 3, 4 e 5. Este apartado suporá o 80% 
da cualificación. (nota: 8). Para facer a media das probas neste apartado é necesario ter unha nota mínima de 3 sobre 8 en cada unha 
delas. En caso contrario a materia considerarase suspensa nese trimestre. 
 

- APARTADO 2: Os resultados das probas orais e das distintas producións orais dos alumnos que se fundamentarán básicamente nos 
Bloques 1 e 2. Este apartado suporá o 20% da cualificación. (nota: 2).  
 

A detección de que un alumno copiou en calquera proba ou actividade, suporá a cualificación negativa (nota 0) desta. En caso de que sexan copiadas doutro 
compañeiro, de Internet ou outro canal  de información ou o alumno estea utilizando calquera método para copiar, a proba ou actividade quedará cualificada 
coa nota 0. 
 
Para obter a cualificación do trimestre sumaranse a nota do apartado 1 (sempre que se poida facer a media das probas), a nota do apartado 2 e a valoración 
dos aspectos recollidos a continuación e que corresponden a diversos estándares de aprendizaxe avaliables que aparecen nos 5 bloques do currículo. 
  

A) A realización dos exercicios e tarefas que se fixeron na clase ou na casa a través da supervisión do caderno de exercicios e do caderno de clase. 
A presentación dos mesmos é obrigatoria para poder aprobar a materia xa que reflexa o traballo escolar dos alumnos. Penalizarase ata con -2 
puntos se faltan exercicios ou/e se estes non están corrixidos. En caso de que falte a maior parte do traballo escolar considerarase equivalente a 
non ter presentado este material. Premiarase ata con +0,5 puntos pola boa presentación e a claridade. 
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B) As saídas voluntarias ao encerado e as producións orais voluntarias na lingua estranxeira con resultado positivo premiaranse con +0,1 puntos 
cada unha cun máximo de +1 punto por trimestre. (só se sumará 1 punto á nota da cualificación trimestral aínda que a suma deste apartado e o 
anterior dean un resultado maior). 

C) O mal comportamento na clase (co profesor, o material, os compañeiros, etc.), as faltas de asistencia sen xustificar e a actitude negativa ante a 
materia e a súa aprendizaxe (insultar ou desprezar a materia, non traer o material de clase, non entregar o caderno a tempo,  non facer os 
exercicios, etc.) penalizarase con -0,2 puntos por chamada de atención, non habendo límite negativo. 

 
O departamento para fomentar a dedicación e o esforzo na materia poderá sumarlle un máximo de 1 punto á cualificación do trimestre como se indica  máis 
arriba. O traballo de clase e o da casa son obrigatorios polo que se non se presenta o caderno e o caderniño ou non se entregan as actividades solicitadas o 
alumno non pode superar a materia (apartado A). Ao mesmo tempo no apartado B incentívase a participación e o esforzo dos alumnos, explicitando que 
entre os apartados A e B non se obterá máis de 1 punto. En canto ao apartado C, como se especifica, non hai límite negativo polo mal comportamento, xa 
que se o houbera podería dar lugar a unha situación sistemática de actitudes negativas incluso en alumnos co trimestre aprobado. 
 
2.Cualificación da avaliación 
A nota da avaliación será de 0 a 10 no Bacharelato, sen decimais, sendo positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5, e negativas as inferiores a 5. 
A cualificación obtida en cada trimestre  redondearase, de ser o caso, de xeito que se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,7 ou superior, e ao 
anterior nos restantes casos. Deste xeito, a unha cualificación trimestral de 4,7 correspóndelle 5 na cualificación da avaliación; a unha cualificación trimestral 
de 4,6 correspóndelle 4 na cualificación da avaliación.  
 
3. Probas de recuperación. 
Só se realizarán probas de recuperación a partir de 3º de ESO a aqueles alumnos que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación, estas probas son 
voluntarias posto que o departamento xa dispón de notas. 
As probas de recuperación terán lugar despois de efectuar os exames dos distintos trimestres, e os resultados obtidos nestas substituen os dos exames 
realizados ao longo dos trimestres. 
 
4. Cualificación final da materia. 
Avaliación final ordinaria do mes de maio para 2º de Bacharelato 
 Para calcular a nota final da materia no mes de maio, farase unha media das cualificacións obtidas nos tres trimestres (é dicir, sen o redondeo) se 
estas son iguais ou superiores a 4; e o redondeo efectuarase na nota da avaliación final. Tamén se terán en conta todos os datos recollidos ao longo dos tres 
trimestres para valorar a progresión na aprendizaxe así como o esforzo do alumno para a superación da materia.  E dado que o proceso de avaliación é 
continuo, se se constata unha progresión importante no grao de consecución dos estándares de aprendizaxe cunha cualificación positiva nos dous últimos 
trimestres, a materia consideraríase aprobada. 
 
Avaliación final extraordinaria do mes de xuño para 2º de Bacharelato 
 Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de maio, poderán realizar unha proba no mes de xuño, nas datas 
establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario fixado polo Centro Escolar. 
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 A materia considerarase superada cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5. 


