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 1. XUSTIFICACIÓN DESTA PROGRAMACIÓN 
 
DECRETO 133/2007, de 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Artigo 18º-Autonomía dos centros. 

1. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria fomentará a autonomía pedagóxica e organizativa dos 
centros, favorecerá o traballo en equipo do profesorado e estimulará a actividade investigadora a partir da súa 
práctica docente. 

2. Os centros, no exercicio da súa autonomía, poderán adoptar experimentacións, plans de traballo, formas de 
organización ou ampliación do horario escolar nos termos que estableza a Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, sen que, en ningún caso, se impoñan achegas ás familias. 

3. Os centros docentes, no exercicio da súa autonomía pedagóxica, incluirán no proxecto educativo do centro a 
concreción do currículo, que contará polo menos cos seguintes parágrafos: 

a) Adecuación dos obxectivos xerais de etapa ao contexto social, económico e cultural do centro, e ás  
características do alumnado, tendo en conta o establecido ao respecto no propio proxecto educativo. 

b) Decisións de carácter xeral sobre a metodoloxía e a súa achega á consecución das competencias básicas. 

c) Proxecto lingüístico. 

d) Incorporación, a través das distintas áreas e materias da educación en valores. 

e) Criterios xerais sobre a avaliación e promoción do alumnado. 

f) Liñas xerais de atención á diversidade. 

g) Plans específicos para o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso. 

h) Proxecto lector de centro. 

i) Plan de integración das tecnoloxías da información e da comunicación. 

j) Plan de convivencia, facendo especial atención á promoción de actividades para a igualdade entre mulleres 
e homes e a prevención de violencia de xénero. 

k) Atención educativa ao alumnado que non opte por ensinanzas de relixión. 

l) Liñas xerais para a elaboración dos plans de orientación e acción titorial. 

m) Aspectos xerais para a elaboración das programacións docentes. 

4. As programacións docentes serán elaboradas polos órganos de coordinación docente que correspondan e 
contarán, polo menos, cos seguintes elementos: 

a) Contribución das materias ao logro das competencias básicas. 

b) Obxectivos, contidos e criterios de avaliación para cada curso. 

c) Metodoloxía e materiais curriculares. 

d) Procedementos e instrumentos de avaliación. 

e) Mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva. 
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f) Medidas de atención á diversidade. 

g) Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores. 

h) Actividades complementarias e extraescolares. 

DECRETO 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Artigo 5. Autonomía dos centros docentes 

1. Os centros docentes, dentro do marco establecido pola Consellería con competencias en materia de educación, 
desenvolverán a súa autonomía pedagóxica e organizativa, favorecerán o traballo en equipo do profesorado e 
estimularán a actividade investigadora a partir da súa práctica docente. 

2. Os centros docentes desenvolverán e complementarán, no seu caso, o currículo e as medidas de atención á 
diversidade establecidas pola Consellería con competencias en materia de educación, adaptándoas ás 
características do alumnado e á súa realidade educativa, a fin de atender a todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán 
métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender 
por si mesmo e promovan o traballo en equipo. 

3. O proxecto educativo do centro recollerá os valores, os obxectivos e as prioridades de actuación.  Así mesmo, 
incorporará a concreción dos currículos establecidos pola Consellería con competencias en materia de educación 
que lle corresponda fixar e aprobar ao claustro, así como o tratamento transversal nas materias da educación en 
valores e outras ensinanzas 

Artigo 11. Principios metodolóxicos  

1. Os centros docentes elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde a consideración da 
atención á diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación común. Así mesmo, arbitrarán métodos que 
teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan 
a aprendizaxe en equipo. 

De conformidade co establecido no Artigo 26.3 de Artigo Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (cap. III e 
IV), a Consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións que permitan que, nos 
primeiros cursos da etapa, o profesorado coa debida cualificación imparta máis de unha materia ao mesmo grupo de 
alumnos e de alumnas. 

2. A metodoloxía didáctica nesta etapa será especialmente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o 
cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e competencias correspondentes. 

3. Procurarase o traballo en equipo do profesorado ao obxecto de proporcionar un enfoque multidisciplinar do 
proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo. 

4. No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que desenvolverá o profesorado 
para alcanzar os estándares de aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, no seu caso, en cada ámbito, así 
como a adquisición das competencias. 

5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste 
modo se garante o desenvolvemento de todos/as os/las alumnos/as e unha atención personalizada en función das 
necesidades de cada persoa. Os mecanismos de reforzo, que se deberán poñer en práctica tan pronto como se 
detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

6. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e fomentarase a 
correcta expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. De acordo co disposto no Artigo 24.6 da Lei orgánica 
2/2006, de 3 de maio, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 
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da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 
materias. 

7. A fin de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á lectura na práctica 
docente de todas as materias.  

8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso 
metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse 
actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de 
máis de unha competencia ao mesmo tempo. Para iso, aproveitaranse  as posibilidades que ofrecen as metodoloxías 
de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 

10. Os centros docentes impartirán de maneira integrada o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, a fin 
de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento 
da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas 
para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios 
metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o 
tratamento que se dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en cada 
materia lingüística, de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns ao aprendizaxe de calquera lingua1. 

De conformidade co establecido no Artigo 26.6 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio,  estableceranse medidas de 
flexibilización e alternativas metodolóxicas no ensino e avaliación da lingua estranxeira para o alumnado con 
discapacidade, en especial para aquel que presenta dificultades na súa expresión oral. Estas adaptacións en ningún 
caso se terán en conta para minorar as cualificacións obtidas. 

 

2. REFERENTES LEXISLATIVOS DESTA PROGRAMACIÓN 
 

De seguido apuntamos parte da lexislación educativa galega e española de ámbito estatal en vigor en Galicia que 
represente a base na que se constrúe esta Programación. 

Instrucións de 17-12-2007, da Dirección Xeral de Ordenación e Avaliación Educativa, pola que se complementa a 
normativa sobre avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria. 

Orde de 8-1-2009, pola que se regulan as probas para a obtención do título de Graduado en Educación 
Secundaria Obrigatoria, para persoas maiores de dezaoito anos. 

Orden EDU/2395/2009, de 9 de setembro, pola que se regula a promoción dun curso incompleto do sistema 
educativo definido pola Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, a outro da 
Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE 12-09-2009). 

Real Decreto de 29 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro, polo que se 
establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria, así como os Reais 

                                                      
1 Respecto deste particular, apuntar que algúns docentes integrante dos diferentes departamentos de linguas (Castelán, Francés, Galego, Grego, 
Inglés, Latín e Portugués) estiveron mantendo regulares reunión fóra do lectivo ao longo de dous cursos (2015-2016 e 2016-2017) coa finalidade 
de chegar a acordos dentro do proxecto TIL que a día de hoxe están colgados na Aula Virtual do Centro e son de carácter vinculante para o 
profesorado de linguas en particular e os demais membros do claustro en canto as Normas para a presentación de tarefas. Reunións que 
afortunadamente seguirán tendo lugar ao longo deste ano académico dentro do horario lectivo (xoves a 4ª hora) coa maioría dos participantes en 
anteriores sesións. 
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Decretos 1834/2008, de 8 de novembro, e 860/2010, de 2 de xullo, afectados por estas modificacións (BOE 30-07-
2011). 

Corrección de erros do Real Decreto 1146/2011, de 29 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria 
Obrigatoria, así como os Reais Decretos 1834/2008, de 8 de novembro, e 860/2010, de 2 de xullo, afectados por 
estas modificacións (BOE 24-09-2011). 

Real Decreto 881/2012, de 1 de xuño, de modificación da disposición adicional primeira do Real Decreto 
1146/2011, de 29 de xullo, sobre o calendario de implantación do réxime de Ensino Secundario Obrigatori0 (BOE 02-
06-2012). 

Instrucións de 28 de xuño 2012, da Dirección Xeral de Ordenación e Avaliación Educativa, sobre o certificado de 
estudos obrigatorios para o alumnado que finaliza a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria sen obter a titulación 
básica para o curso académico 2011/2012. 

Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, polo que se modifican o Real Decreto 1513/2006, de 7 de decembro, 
polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación Primaria, e o Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria 
(BOE 04-08-2012). 

Resolución de 29 de xullo 2013 da Dirección Xeral de Ordenación e Avaliación Educativa pola que se prorroga ao 
curso académico 2012/2013 a vixencia das instrucións de 28 de xuño 2012 sobre o certificado de estudos 
obrigatorios para o alumnado que finaliza a etapa de educación secundaria obrigatoria sen obter a titulación básica 
para o curso académico 2011/2012. 

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 10/12/13).  
 
LOE-LOMCE: Texto refundido da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, (BOE, 04/05/06) 

coa Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, (BOE, 10/12/13).  
 
Real Decreto 591/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan os procedementos administrativos relativos ao 

recoñecemento da compensación dos custos de escolarización previstos no apartado 4 da disposición adicional 
trixésimo oitava da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 30/07/14) 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE 01-05-2015). 

 
Coreccións de erros do Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo 

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE 01-05-2015). 
 
Instrucións de 9 de maio 2015, da Secretaría Xeral de Educación da Consellería de Educación, Cultura 

e Deporte, sobre a ordenación educativa e a avaliación do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria 
e Bacharelato e outras consideracións xerais para o curso escolar 2015/16. 

 
Instrucións de 8 de xuño 2015, polas que se modifican as de 9 de maio 2015, da Secretaría Xeneral de Educación 

da Consellería de Educación, Cultura e Deporte, sobre a ordenación educativa e a avaliación do alumnado de 
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato e outras consideracións xerais para o curso escolar 2015/2016. 

Orde ECD/65/2015, de 21 xaneiro, pola que se describen as relaciones entre as competencias, os contidos e os 
criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE 29-01-2015). 
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Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

 
LEI 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. (BOE, 

29/07/15).  As disposicións finais sexta e sétima desta Lei modifica a LOE e a LOMCE en certos aspectos referidos á 
admisión do alumnado.  

 

Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 29 de xuño de 2015). 

 
Circular 6/2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 
instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de Educación Secundaria que 
impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 
2015/2016. 

 
Orde de 15 de xullo 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección 
para os centros docentes nas etapas de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, e se regula o seu currículo 
e a súa oferta. (DOG do 21 de xullo de 2015). 

 
Real Decreto 665/2015, de 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da 
docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional e as ensinanzas de réxime 
especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensino Secundario. (BOE do 
18 de xullo de 2015). 

 
Orde de 13 de xullo 2015 pola que se regulan as ensinanzas de Formación Profesional básica na Comunidade 
Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. (DOG do 22 de xullo de 2015). 

 
Circular 7/2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a 
organización e posta en funcionamento das ensinanzas de Bacharelato para persoas adultas, nas modalidades 
presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2015/16 

 
Resolución de 27 de xullo 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria e do Bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 29 de xullo de 
2015). 

 
Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos Ciclos Formativos de Formación Profesional do sistema 
educativo no curso 2015/16. (DOG do 7 de agosto de 2015).  

 

Dicir, para rematar con este apartado que tanto a Lei de Educación (LOE), modificada pola lei 8/2013, de 9 de 
decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), as esixencias e necesidades cada vez máis pluriculturais 
da nosa sociedade, xunto coas directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco Común Europeo de 
Referencia para as Linguas, son tres claves que esperamos queden reflectidas no presente proxecto. 
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3.  CONDICIONANTES DA PROGRAMACIÓN 
 

O alumnado ao que vai dirixida a programación deste departamento é aquel integrante dos catro cursos de ESO 
e os dous de Bacharelato (este ano académico tan só a primeiro dado que non hai grupo de segundo) que escolleron 
cursar ao longo deste ano académico a materia de Francés Segunda Lingua Estranxeira (FSLE). 

a) Condicións da aprendizaxe : 
- As normativas respecto da aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira na ESO, a razón de dous períodos 

lectivos por semana en 1º2, 2º e 3º da ESO así como en 1º de Bacharelato e de tres períodos en 4º da ESO. 
- O contexto xeográfico. A proximidade ou non (como é o caso) con Francia pode favorecer unha perspectiva 

funcional da nova lingua, permitindo o seu uso comunicativo real ou, pola contra, transformala nunha materia 
escolar máis ou menos afastada das preocupacións vitais do adolescente e do seu grupo.  

- A relación entre a lingua ou linguas materna(s) e o francés. No contexto español e europeo, atoparemos 
vantaxes ao establecer unha relación entre as dúas/tres linguas: termos transparentes (professseur, sept, ...), 
sonoridades próximas (vogais abertas e pechadas), proximidade xeográfica, civilización e tradicións comúns... 

- As experiencias anteriores de aprendizaxe lingüístico na lingua ou linguas materna(s) e na primeira lingua 
estranxeira achegan unha bagaxe importante que debe reutilizarse3 e que condiciona, a priori, a motivación 
para unha nova aprendizaxe en lingua estranxeira. 

- As diferentes motivacións para aprender unha lingua estranxeira nesa etapa da vida (entre os 12 e 18 anos) 
non están en absoluto definidas. A conciencia da utilidade e/ou necesidade desta aprendizaxe é a miúdo 
practicamente nula. 
 
Por todo o anteriormente exposto, tratamos de motivar ao alumnado (sobre todo ao de 1º da ESO) cunha 

práctica inmediata da lingua estranxeira como código de comunicación na aula. A lingua convírtese, deste xeito, 
nun medio para coñecerse, expresar emocións, solicitar/conseguir, realizar actividaes de forma conxunta, 
queixarse, divertirse... É, xa que logo, un medio privilexiado para xerar habilidades e estimular a curiosidade, a 
percepción, a reflexión, a aceptación das diferenzas, etc. 

b) Perfil xeral do (pre)adolescente de 12 a 16/17 a nos 
O perfil do alumnado de 12 a 16/17 anos e o dunha persoa nova en cambio de etapa (os máis novos, de 

primaria a secundaria e posteriormente de 2º a 3º da ESO) e en transición cara á adolescencia. O alumno/a é 
capaz de abstracción pero aínda precisa partir de prácticas sinxelas para entender e asentar as súas reflexións. 
Ten, sobre todo, necesidade de desenvolver técnicas intelectuais e de estudo, e de aprender a traballar de forma 
cooperativa e estruturada (e agora aínda máis se pensamos no traballo por tarefas). Aínda non ten control sobre o 
seu propio proceso de aprendizaxe, pero xa pode comezar a comprender e detectar os sus puntos fortes e febles, 
empregar os seu erros como fonte de progreso e empezar a autoavaliarse. 

 

4.  ESTRUTURA DA PROGRAMACIÓN                                                                                           
 

A programación é probablemente o documento máis importante para o labor deste departamento, isto é, para 
levar a cabo o proceso de ensino e aprendizaxe do conxunto do alumnado matriculado na materia de Francés 
Segunda Lingua Estranxeira (FSLE) así como de aquel alumnado que ten a materia pendente, do mesmo modo que 

                                                      
2 E preciso subliñar neste punto que, por terceiro ano académico consecutivo, a hora de libre disposición do Centro, foille concedida á Segunda 
Lingua Estranxeira de 1º de ESO. Polo tanto, durante o presente curso, aos grupos-clase de 1º ESO seranlle impartidas tres horas semanais de 
francés no canto das dúas que estaban establecidas. 
3 Neste sentido, estamos mantendo reunións para o Tratamento Integrado das Linguas (TIL) que, a diferenza dos dous cursos anteriores (todos 
os luns ao medio día –fóra do horario lectivo– desde o mes de setembro e ata o mes de xuño cos departamentos de Lengua Castellana, Lingua 
Galega, Lingua Estranxeira Inglés, Segunda Lingua Estranxeira Portugués, Latín e Grego) terán lugar os xoves de 11:20 h. a 12:10 h.  para seguir 
chegando a acordos de forma e fondo que se levarán posteriormente as aulas co acordo do Claustro. Dicir que, de momento, resulta evidente o 
traballo desenvolvido cos grupos que cursaron o pasado ano 1º ESO. 
O profesorado interino e substituto de linguas foi informado da metodoloxía empregada e adquiriu o compromiso de respectala e levala as aulas. 
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o son as NOF para a organización e funcionamento óptimos do Centro. Debemos entender a programación como 
unha planificación, é dicir, unha previsión da tarefa que pretendemos realizar ao longo do curso co noso alumnado. 

Trátase, xa que logo, dun plan inicial susceptible de modificacións debidas a incidencias e imprevistos que 
precisen da introdución de correccións. A súa finalidade é pois a de fixar os aspectos fundamentais da  práctica 
docente que nos permitan adaptarnos ás diferentes situacións que poidan ir xurdindo ao longo do curso académico. 

 
 
  CURRÍCULO 

      (da Comunidade Autónoma ou do Estado) 
 

P 

O PROGRAMACIÓN 

     G      DIDÁCTICA 
     R 
     A  

M          DE AULA 

     C       EDUCATIVA 
     I 
     Ó 
     N 
      

      
Estará estruturada en dúas partes diferenciadas: 

1. A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

De xeito sintético diremos que a programación didáctica é un instrumento de planificación, desenvolvemento 
e avaliación das áreas, materias e ámbitos do currículo. Nela concrétanse os obxectivos, competencias e 
contidos, os diferentes elementos que compoñen a metodoloxía e os criterios e indicadores de avaliación. 

2. A PROGRAMACIÓN DE AULA 

A programación de aula terá que organizarse nunha secuencia de unidades didácticas e ser. Mentres que a 
responsabilidade da Programación Didáctica é do departamento e será responsabilidade de cada profesora. Non 
obstante, semella aconsellable que se elabore entre as dúas profesores que este curso compoñen o 
departamento de Francés e que imparten docencia conxuntamente en 1º e 2º de ESO en diferentes grupos, na 
procura dunha meirande coherencia. 
Cada profesora, ao longo do curso, fará as pertinentes modificacións (que quedarán recollidas no documento 

creado a este efecto) a esta programación adaptándoa aos seus grupos-clase.  
Está programación comprenderá o desenvolvemento das unidades didácticas que á súa vez deberán conter os 

elementos ménidos que seguen e que responden a unha serie de cuestión que as docentes deben facerse no 
momento da súa actuación didáctica. 

• Obxectivos de aprendizaxe (Para que ensinar?) 
• Contidos (Que ensinar?) 
• Estándares de aprendizaxe avaliables (Que debe saber, comprender e saber facer o alumno?) 
• Procedementos de avaliación  (Que mecanismos se empregarán para avaliar?) 
• Criterios de cualificación (Que importancia vai ter cada instrumento de avaliación?) 
• Instrumentos de avaliación (Cales serán as probas para avaliar?) 
• Criterios de corrección e puntuación (Que tipo de valoración cuantitativa terá cada instrumento de 

avaliación?) 
• Criterios de avaliación (Que é o que se valora?) 

Outros elementos a ter en conta serán: 
• Presentación e orientación da unidade 
• Metodoloxía (Como ensinar?) 
• Temporalización ou duración da unidade.  
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5.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN                                                                                        

5.1.  INTRODUCIÓN 
A lingua é o instrumento por excelencia da aprendizaxe e a comunicación. Tanto as linguas primeiras (castelán e 

galego no caso que nos ocupa) como as linguas estranxeiras (as impartidas no noso centros son como primeira 
lingua, o inglés, como segundas, o francés e o portugués e como linguas propias do itinerario de letras, o grego e o 
latín) forman parte na actualidade, e cada vez farano máis no futuro, da bagaxe vital das persoas nun mundo en 
continua expansión no que, a un tempo, as relacións entre individuos, países, organismos e corporacións trócanse 
máis frecuentes e máis estreitas e a necesidade de mobilidade laboral e máis importante. Na medida en que esa 
bagaxe comprende diversos coñecementos, destrezas e actitudes en diversas linguas, é dicir un perfil plurilingüe e 
intercultural, o individuo estará mellor preparado para a súa integración e participación activa nun contexto cheo de 
variantes e en situacións que supoñen un estímulo para o seu desenvolvemento, e mellores oportunidades, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou académico e ocupacional e profesional. 

A presenza dunha segunda lingua estranxeira na ensinanza secundaria, tanto se se trata do francés como do 
portugués (as dúas ofertadas no Centro), favorece unha mellor preparación para a integración da persoa nesta nova 
sociedade que se esta a debuxar. A utilización das linguas estranxeiras aprendidas e empregadas como 
instrumento relacional para con xente doutros países debería satisfacer, alomenos en parte, as necesidades reais de 
comunicación que se lles presentarán ao alumnado nun futuro próximo e a posibilidade dunha mellor incorporación 
ao mundo laboral; e, sobre todo, os alumnos e alumnas verán incrementada a confianza en si mesmos e a 
autoestima ao decatarse de que poden empregar outras linguas para comunicarse con persoas nativas doutros 
lugares, o que implica tamén a aprendizaxe do respecto polo outro (costumes, tradicións, crenzas...) e por 
conseguinte, o rexeitamento de calquera tipo de comportamento racista ou xenófobo. 

Dado que este proxecto debe ter en conta cambios tan significativos e evidentes como a globalización, que 
practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, o impacto das novas tecnoloxías que repercuten 
directamente no alumnado á hora de aprender, de comunicarse ou de realizar unha tarefa; elementos todos eles que 
se converteron nunha prioridade e nunha ferramenta chave respectivamente no proceso de aprendizaxe ao longo de 
toda a vida, a motivación será un factor importante, xa que deberá fomentar no alumnado unha actitude positiva e 
unha disposición a aprender. Esta é sen dúbida unha das tarefas máis decisivas do profesorado, posto que o éxito 
do proceso de ensino e aprendizaxe depende en gran medida da propia motivación que alumnos e alumnas 
presenten perante a materia que están a estudar. Por iso, a elaboración do proxecto curricular que debe ter presente 
ademais dos obxectivos, que describen e enumeran aquilo que debe aprender o alumnado (contidos), en que 
orde (secuenciación), como deben facelo (metodoloxía) e con que medios (libros, cadernos, outros materiais 
didácticos, as TIC...) por qué e para qué deben traballar a materia (finalidade) e todos aqueles elementos que 
contribúan a fomentar un maior interese e que provoquen no alumnado o gusto pola aprendizaxe da lingua e da 
cultura doutrod países co que a partir do primeiro curso de ESO, sempre e cando así o desexen ou llo recomenden, 
teñen a posibilidade de entrar en contacto. 

O obxectivo principal para este Departamento de Francés será o de capacitar ao alumnado nas catro destrezas 
básicas da lingua: expresión oral (EO), expresión escrita (EE), comprensión oral (CO) e compresión escrita (CE), 
dándolle suma importancia a cada unha delas. Para acadar este obxectivo é imprescindible a colaboración do 
alumnado, polo tanto a nosa finalidade (como docentes) será a de proporcionar unha metodoloxía activa e 
participativa que fomente a intervención do alumno/a, evitando tarefas estritamente repetitivas que os converta en  
simples receptores e observadores,  para iso procurarase sempre a implicación e participación dos receptores no 
proceso de ensino e aprendizaxe dado que é fundamental que saiban comprender, escribir e falar na segunda lingua 
estranxeira. 

En contextos e situacións de comunicación real, a lingua emprégase para realizar ou acompañar accións con 
diversos propósitos, polo que o currículo básico incorpora o enfoque orientado á acción recollido no Marco Común 
Europeo de Referencia para as Linguas e describe, en termos de actuación e tomando este Marco como base da 
devandita descrición, o que os estudantes deberán ser capaces de facer no idioma estranxeiro en diversos contextos 
comunicativos reais nos que, dada a súa idade e as súas características dependende das distintas etapas 
educativas, terán oportunidade de actuar. As actividades de recepción, produción e interacción orais e escritas que 
conforman os estándares de aprendizaxe avaliables no currículo básico integran tanto as diversas competencias 
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comunicativas específicas, cuxa activación conxunta permite a realización desas actividades, como as competencias 
básicas xerais correspondentes a cada etapa. 

O currículo básico para a etapa de Educación Secundaria estrutúrase ao redor das actividades de lingua tal como 
estas se describen no Marco Común Europeo de referencia para as Linguas (MCER: elaborado polo Concello de 
Europa por iniciativa do goberno federal suízo e presentado no ano 2001) comprensión e produción (expresión e 
interacción) de textos orais e escritos. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas delimita as 
capacidades que o alumno/a debe controlar en cada un dos niveis (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) para as 
categorías comprender, falar e escribir. A categoría comprender integra as destrezas comprensión 
auditiva e comprensión de lectura; a categoría falar integra as de interacción oral e expresión oral e a 
categoría escribir comprende a destreza expresión escrita. Os contidos, criterios e estándares están organizados en 
catro grandes bloques que se corresponden coas actividades de lingua mencionadas, eixe do ensino da materia. 

De acordo coa LOMCE, o currículo estará integrado polos obxectivos de cada ensino e etapa educativa; as 
competencias, ou capacidades para activar e aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa 
educativa, para lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos, os 
contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos 
de cada ensino e etapa educativa e á adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que comprende tanto a 
descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes; os estándares e resultados de 
aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos 
obxectivos de cada ensino e etapa educativa. Os contidos ordénanse en asignaturas, que se clasifican en materias, 
ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas ou os programas en que participe o 
alumnado.  

a) Currículo:  regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada un dos 
ensinos e etapas educativas. 
 
b) Obxectivos : referentes relativos aos logros que o alumno debe acadar ao finalizar o proceso educativo, como 
resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
c) Competencias : capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa 
educativa, co fin de conseguir a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas 
complexos. 
 
d) Contidos : conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos 
obxectivos de cada ensino e etapa educativa e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en 
asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas 
educativas ou os programas en que participe o alumnado. 
 
e) Estándares de aprendizaxe avaliables : especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os 
resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada 
asignatura; deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O 
seu deseño debe contribuír e facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 
 
f) Criterios de avaliación : son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo 
que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias; responden 
ao que se pretende conseguir en cada asignatura. 
 
g) Metodoloxía didáctica : conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo 
profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 
obxectivos suscitados. 

 

5.2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

CONTEXTO PARTICULAR E PERFIL DO CENTRO 

Centrándonos agora na contextualización, faremos unha breve descrición dos aspectos propios do Centro que 
nos ocupa e que, dalgún xeito, poden incidir na práctica docente dos membros deste departamento e, xa que logo, no 
proceso de ensino e aprendizaxe do noso alumnado.  
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Enténdese por contextualización o entorno social, histórico e xeográfico no que se leva a cabo o labor docente. 
Como non todos os entornos son iguais, contextualizar sería adaptar o proceso de ensino e aprendizaxe ás 
diferentes situacións xeográficas, históricas e sociais. 

Son  evidentes  as  diferenzas  existentes  entre o sur e o norte ou o interior e a costa da  nosa Comunidade 
Autónoma, entre o rural e o urbano, entre os propios centros educativos (pola estabilidade dos claustros, pola 
andadura pedagóxica, etc.). Estas diferenzas producen unha serie de consecuencias que tanto teñen que ver coas 
características do alumnado, cos seus intereses, motivacións e ritmos de aprendizaxe como cos recursos 
dispoñibles: naturais, patrimoniais, culturais, etc. 

É necesario ter todas estas variantes ben presentes á hora de programar e establecer os elementos que inflúen 
na programación. O centro educativo que nos compete xa dispón de todos estes datos de interese que obtivo a 
través de cuestionarios que adoitan ser periodicamente postos ao día (normalmente polo departamento de 
Normalización Lingüística), estudos municipais ou informes estatísticos das administracións públicas. 

Na programación só teremos que interpretar os datos e adaptalos ás particularidades da materia, tendo en conta 
os parámetros xeográficos e históricos, a análise sociolóxica, a diferente motivación do alumnado..., e  establecendo 
os criterios polos que seleccionar,  secuenciar e organizar os contidos.  Os  máis importantes, sen que a relación 
supoña ningún tipo de xerarquización ou priorización, poderían ser os seguintes: 

 

• Entorno natural e social do alumnado 
• Nivel cultural dos alumnos/as   
• Necesidades cognoscitivas do alumnado (innata – de coñecer – de entender)  
• Grao de evidencia  dos  propios coñecementos e carencias  
• Intereses dos alumnos/as    
• Momento evolutivo do alumnado   
• Recursos cos que se conta 
• Estrutura lóxica interna da materia 
• Demandas sociais ao sistema educativo 
• Factores de incidencia máis importantes no proceso de ensino e aprendizaxe… 

 

Porque, ao cabo, do que se trata é de: 

     ENSINAR                  APRENDER 

   
 
 
 

                  
      EDUCAR 

                          (aprendendo a aprender) 
  

O concello de Rianxo sitúase xeoograficamente na península do Barbanza, ao sur da provincia da Coruña, xusto 
no vértice da ría de Arousa. Forma parte da Comunidade de Concellos de Arousa Norte. Con unha extensión de 
58.99 km2 e unha poboación aproximada de 12.000 habitantes, aséntase sobre un terreo fértil de montes de escasa 
altitude, pequenas chairas e algúns vales. A súa densidade demográfica, -206,69 habitantes/km2, é superior á media 
provincial, e a poboación concentrase maioritariamente na área nuclear do concello, asoptando o resto asentamentos 
lineais ao longo das súas estradas e vías de comunicación, con algunhas aldeas dispersas e outras apostadas nas 
estradas principais. Conectado con Santiago de Compostela pola autovía (38 km), sitúase próximo a Boiro (5 km), 
Padrón (10 km), A Pobra do Caramiñak (12 km) e Ribeira (23 km), cos que mantén desde sempre fluídas relacións 
comerciais e  tránsito de poboación. 

O concello -que comprende unha vila, 71 entidades de poboación rural e algunhas casas illadas- consta de 6 
parroquias: Rianxo, Taragoña, Asados, Araño, Leiro e Isorna. 

A REALIDADE EDUCATIVA de Rianxo está estructurada en tres escolas de Educación Infantil e Primaria: o “A.D.R. 
Castelao” (situado na propia vila de Rianxo), o “CEIP Xosé María Brea Segade” (en Taragoña) o “CEIP Ana María 
Diéguez” (en Asados). Existe ademais unha Escola Rural Asociada (a ERA de Asados) que agrupa todas as escolas 
unitarias do concello. Un Instituto de Secundaria, o “IES Félix Muriel” (no lugar de Rianxiño) imparte a etapa 
Secundaria, o Bacharelato e un Ciclo Formstivo.  No que atinxe a outras ofertas educativas, e salientable sinalar a 



 
 
 
 
 

 

15 

iniciativa educativa cuxa responsabilidade asume o  Concello, a través de Programas de Educación para Adultos 
(obtención do Graduado Escolar e 1º de F.P.I. Administrativo) e de Formación Laboral (cursos de Formación 
Ocupacional). 

A REALIDADE SOCIOCULTURAL  de Rianxo caracterízase polo arraigo de diversas manifestacións promovidas e 
desenvolvidas por iniciativa popular. A oferta pública do Concello comprende unha programación anual de 
conferencias, congresos, promoción de diversos aspectos culturais, servivios sociais, biblioteca, etc. Existen ademais 
numerosas asociacións e colectivos culturais –música, teatro, literatura, baile, etc.– que achegan un plus de 
actividade cultural do que non son alleos os nosos/as estudantes. 

A REALIDADE SOCIOECONÓMICA . As parroquias de Rianxo e Taragoña reúnen a máis do 50% da poboación do 
Concello. A zona máis densamente habitada á a parroquia de Rianxo, que triplica en número á de Taragoña e, en 
maior proporcións, ás demais parroquias rianxeiras. En Rianxo, como no resto da comarca do Barbanza, existe unha 
taxa de actividade laboral moi elevada, comparativamente á media galega e  española, que se explica pola 
abundacia do subemprego agrícola, persqueiro e marisqueiro, que ocupa a boa parte da poboacións. A insustria é 
escasa e marcadamente artesanal, caracterizada, en xeral, pola presenza de pequenas empresas de carácter 
familiar e negocios integrados no sector terciairio. Hai tres fábricas conserveiras na vila, con man de obra 
maioritariamente feminina. Tamén existen dúas empresas de confección en Taragoña que, ademais, lle reparten 
traballo a modistas a domicilio. Completan o sector téxtil, unha cooperativa de costureiras que traballa para outras 
empresas e un pequeno obradoiro  de prendas de punto no núcleo rural de O Pazo. 

Noutro orde de cousas, cómpre salientar aa intensa e histórica tradición msical do Concello. Unha parte 
importante da súa poboación –isto é, o noso alumnado– sabe e pode tocar un instrumento musical. Organízanse 
constantes eventos musicais aolondo do ano. Este gusto pola música trad´´ucese na existencia de seis orquestras 
profesionais e unha banda municipal con sección infantil.  O ramo da construción aperece configurado por pequenas 
empresas de autónomos. Outras industriais salientables son as dúas fábricas de bebidas refrescantes, unha fábrica 
de lexivia, pequenos asteleiros e carpinterías de ribeira, calderería destinada a flotadores de batea e reparación de 
bateeiros, dúas empresas de transporte público, aserradeiros, obradoiros de aluminio, mecánicos, carpinterías, 
fábrica de materiais de construción, aínda que pequenas e con poucos operarios. 

En conclusión, podemos dicir que, salvo excepcións, o nivel socioeconómico do alumnado deste IES sitúase entre 
un tramo medio e medio-baixo, con presencias de familias mileuristas que completan os seus ingresos con outras 
actividades temporais. 

No que respecta a lingua e aos usos lingüísticos, o galego é, en xeral, a lingua de comunicación cotiá entre o noso 
alumnado, aínda que se comeza a notar, cada vez máis, a presenza de alumnos/as cuxa primeira lingua é o 
castelán/español, sobre todo no que atinxe a alumnado procedente do núcleo urbán de Rianxo. 

 

5.3.  COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO  
No presente curso 2017-2018, o Departamento de Francés, unipersonal, estará formado pola súa xefa (con 

destino definitivo no Centro) e por unha profesora interina4 que deberá impartir a maiores das horas de FSLE, dous 
agrupamentos de Lengua y Literatura Castellana en 2º de ESO e Cultura Clásica nun grupo de 3º que non cursará 
FSLE e do que será titora. 

De seguido presentamos a ambas: 

                                                       PROFESORAS MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

 

 

                                                      
4 A profesora María Dolores Figueiras Lestón repite centro por cuarto ano non consecutivo; isto facilita o seu labor dado que xa coñece o 
funcionamento interno do IES, así como o perfil do alumnado e a existencia dun equipo voluntario de traballo orientado ao TIL. 

Figueiras Lestón, María Dolores Profesora interina 
González González, María Asunción Xefa de departamento 



 
 
 
 
 

 

16 

5.4. DISTRIBUCIÓN HORARIA. CURSOS, PROFESORA E MATERIA IMPARTIDA 
Este ano académico o alumnado distribúese da forma que se describe na táboa que ven a continuación (á 

diferenza do curso pasado, este ano académico contamos con un grupo de 13 estudantes en 2º de Bacharelato). 
Como xa avancei, o horario da profesora interina completouse con 6 horas de dedicación a dous agrupamentos de 
Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO (A-B e D-C) e 2 horas de Cultura Clásica ao grupo de 3ºC que non ten 
FSLE e do que a profesora e ademais titora.  

Apuntar tamén que no presente curso, o Centro segue concedendo a  hora de libre disposición ao primeiro nivel 
da ESO da materia de Segunda Lingua Estranxeira e que ademais no horario da profesora María González González 
(4ª hora dos xoves) está comtemplada una hora de reunión TIL (dado que xa leva dous cursos traballando neste 
proxecto todos os luns fóra do horario lectivo).  

Curso/Grupo  Materia Docente  
Total de 

alumnado 
Total de 

horas 
1º ESO B (1x3 h.) FSLE María A. González González 20 

9 1º ESO C5 (1x3 h.) FSLE María A. González González 20 
1º ESO D (1x3 h.) FSLE María A. González González 20 

2º ESO A-D (1x2 h.) FSLE María Dolores Figueiras Lestón 23 + 6 = 29 
6 2º ESO B (1x2 h.) FSLE María Dolores Figueiras Lestón 24 

2º ESO C (1x2 h.) FSLE María Dolores Figueiras Lestón 26 
2º ESO A-B (1x3 h.) LCL María Dolores Figueiras Lestón  

 
2º ESO C-D (1x3 h.) LCL María Dolores Figueiras Lestón  
3º ESO A-B (1x2 h.) FSLE María Dolores Figueiras Lestón 9 + 6 = 15 

4 
3º ESO D (1x2 h.) FSLE María Dolores Figueiras Lestón 23 
3º ESO C (1x2 h.) CuCa María Dolores Figueiras Lestón   

4º ESO A-B-C (1x3 h.) FSLE María A. González González 13 
8 1º BACH. A-B (1x2 h.) FSLE María A. González González 22 

2º BACH. A-B (1x3 h.) FSLE María A. González González 13 
 

Temos, xa que logo, unha docente impartindo tres materias en dous niveis e outra impartindo a mesma materia 
en catro niveis educativos. 

O número total de alumnos/as matriculados na materia de FSLE, antes das sesións de avaliación 
inicial/diagnóstica que terán lugar ao longo da tarde do día 19 de outubro, é de 225. Podemos, xa que logo, apreciar 
un lixeiro descenso na matricula desta materia. 

ALUMNADO EXENTO DE SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA NO CURSO 2017-2018 
Curso  Nºde alumnos/as  Grupo de referencia  
1º ESO 7 A=2 + B=1 + C=4 
2º ESO 8 A=2 + B=71 + C=1 + D=4 
3º ESO 6 A=1 + B=2 + C=3  

 
Non sempre se dispón da listaxe do alumnado exento da segunda lingua estranxeira a comezos de curso, o que 

resulta problemático a nivel organizativo pola posible compra de libros de texto por parte dos mesmos. De calquera 
xeito, este asunto queda normalmente solventado tras as avaliacións iniciais. Sería, non obstante, de grande axuda, 
tanto para os departamentos de segunda lingua estranxeira (francés e portugués) como para a dirección do Centro 
que os alumnos/as exentos, fundamentalmente en 1º de ESO, fosen automaticamente contemplados como tales no 
Xade en vistas a organizar os grupos de xeito que ningún alumno puidese quedar sen esa opción aínda amosando 

                                                      
5 Neste grupo hai un total de 4 estudante exentos de segunda lingua estranxeira, dos que de momento só un alumno non asiste á clase de FSLE e 
outra aínda non se incorporou ao grupo. De calquera xeito, e coa información solicitada á Xefatura de Estudos por este Departamento, xa non se 
computan eses catro estudantes no total da matricula dese grupo-clase aínda que dous dos catro seguen acudindo a clase de FSLE. Situación que 
agardemos se poida corrixir tras as sesións de avaliación inicial. 
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esa necesidade, feito que agora mesmo non pode ter lugar dado que nalgún caso provocaría o cambio de grupo dun 
alumno/a co curso xa empezado. 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE CADA PROFESORA  
 

FIGUEIRAS LESTÓN, MARÍA DOLORES 

 
Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:30 
9:20 

3º ESO D 
(FSLE)     

9:20 
10:10 

Titoría  
de pais      

PRIMEIRO RECREO 

10:30 
11:20 

Garda EdIficio 
Anexo  

3º ESO D 
(FSLA-B)  

2º ESO A-D 
(FSLE) 

3º ESO A-B 
(FSLE)  

11:20 
12:10 

Reunión de 
 titores de 3º

3  º ESO C
) (CuCa

2º ESO A-B 
(LCL)  

3º ESO D 
(FSLE) 

2º ESO D-C 
(LCL)  

SEGUNDO RECREO 

12:30 
13:20 

2º ESO A-B 
(LCL)  

2º ESO B 
(FSLE) 

2º ESO D-C 
(LCL)  

2º ESO A-D 
(FSLE) 

2º ESO B 
(FSLE) 

13:20 
14;10 

3  º ESO C
) (CuCa

2º ESO D-C 
(LCL)  

2º ESO C 
(FSLE) 

2º ESO C 
(FSLE) 

2º ESO A-B 
(LCL)  

 
16:20 
17;10 

Garda EdIficio 
Anexo      

17:10 
18:00 

Titoría  
de 3º C     

 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA ASUNCIÓN 

 
Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:30 
9:20 

    
2º BACH. A-B 

(FSLE) 

9:20 
10:10 

 
1º ESO C 
(FSLE) 4º ESO C-A-B  

4º ESO C-A-B 
(FSLE) 

PRIMEIRO RECREO 

10:30 
11:20 

 
1º BACH. A-B 

(FSLE) 
4º ESO C-A-B 

(FSLE) 
1º ESO C 
(FSLE) 

Xef. 
departamento  

11:20 
12:10 

1º ESO C 
(FSLE) 

Xef. 
departamento  

2º BACH. A-B 
(FSLE) 

Reunión 
TIL 

Titoría  
de pais  

SEGUNDO RECREO 

12:30 
13:20 

4º ESO C-A-B 
(FSLE) 

Garda EdIficio 
Anexo   

2º BACH. A-B 
(FSLE) 

1º BACH. A-B 
(FSLE) 

13:20 
14;10 

1º ESO D 
(FSLE) 

1º ESO D 
(FSLE) 

1º ESO B 
(FSLE) 

1º ESO D 
(FSLE) 

1º ESO B 
(FSLE) 

 
16:20 
17;10 

Garda Edificio  
Principal      

17:10 
18:00 

1º ESO B 
(FSLE)     
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5.5.  CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO DE 1º/2º ESO  
Mozos e mozas de 12 a 14 anos (con algunhas excepcións que teñen 15 anos e mesmo 16 debido 

normalmente á promoción por imperativo legal (PIL), en 2º de ESO), todos eles principiantes na aprendizaxe da 
segunda lingua estranxeira francés. A normativa respecto da aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira, a razón 
de dúas horas semanais en cada un dos cursos (a que se lle engade unha máis en 1º de ESO de libre 
configuración por parte do Centro) e a non proximidade xeográfica do Centro académico co país veciño,  Francia, 
non favorece unha perspectiva funcional da nova lingua, permitindo un uso comunicativo real, vital para os 
adolescente e para cada grupo en particular. A relación entre a(s) lingua(s) materna(s) e o francés: no contexto 
galego, español e europeo, encontramos vantaxes ao establecer unha relación entre as dúas/tres linguas (termos 
transparentes, sonoridades próximas, relativa proximidade xeográfica, civilización común, alumnos/as retornados 
(os menos) dun país de fala francófona...).  As experiencias anteriores da aprendizaxe lingüística na(s) lingua(s) 
materna(s) e na primeira lingua estranxeira (inglés) achegan unha bagaxe importante que é preciso reempregar (e 
máis de pensamos no Tratamento Integrado das Linguas, no que se está a traballar desde comezos do curso 
pasaso) e que condiciona de entrada a motivación cara a unha nova aprendizaxe na segunda lingua estranxeira. 
As motivacións para aprender unha lingua estranxeira nesta idade non están en absoluto definidas. A conciencia 
da utilidade ou necesidade desta aprendizaxe é a miúdo practicamente nula. Por estas razóns, tratamos de 
motivar a este alumnado cunha práctica inmediata da lingua estranxeira como código de comunicación na clase. A 
lingua convértese, dese xeito, nun medio para coñecerse, expresar emocións, realizar actividades de forma 
conxunta e traballar de maneira lúdica. É tamén un medio privilexiado para xerar habilidades e estimular a 
curiosidade, a percepción, a reflexión, a aceptación das diferenzas,... O aprendiz de entre 12 e 14 anos é capaz 
de abstracción pero aínda precisa partir das prácticas sinxelas para entender e sentar as súas reflexións. Ten, 
sobre todo, necesidade de desenvolver técnicas intelectuais e de estudio e de aprender a traballar de forma 
cooperativa e estruturada. Non controla aínda o seu proceso de aprendizaxe, pero xa se pode facer consciente 
para comprender e detectar os seus puntos fortes e febles, utilizar os seus erros como fonte de aprendizaxe e 
progreso e empezar a  coavaliar e autoavaliarse. Dentro dos obxectivos xerais de etapa atopamos o reforzar a 
confianza en si mesmo e a socialización para contribuír a unha transición harmoniosa.  

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO DE 3º/4º ESO  
Mozos e mozas de 14 a 16 anos (e moi raro atopar nestes dous cursos rapaces de máis idade, normalmente 

cursaban un PDC ou PCPI ou abandonan os estudos, as veces para retomalos con posterioridade) que xa 
cursaron nos dous primeiros cursos da ESO (aínda que se dá o caso en 4º de ESO de alumnado que non cursara 
a segunda lingua estranxeira en 3º, de feito este ano académico, hai tres alumnos en 4º C nese caso) a 
aprendizaxe do francés como Segunda Lingua Estranxeira. A normativa respecto á aprendizaxe da Segunda 
Lingua Estranxeira: a razón de dúas horas semanais en 3º e tres en 4º. As experiencias anteriores de aprendizaxe 
lingüística na(s) lingua(s) materna(s) e/ou en situacións de linguas de contacto, na primeira lingua estranxeira 
(inglés) así como na segunda lingua estranxeira durante o primeiros cursos da ESO achegan unha bagaxe 
importante para desenvolver estratexias de aprendizaxe autónoma e establecer analoxías e complementariedades 
entre as linguas do currículo (pensemos que o alumnado de 4º itinerario de letras, ademais do castelán, galego, 
inglés e francés, xa empezaron co estudo do latín). As motivacións para aprender unha lingua estranxeira en 
situación escolar, xa definidas durante os cursos anteriores, amplíanse durante estes dous cursos coa conciencia 
da utilidade ou necesidade desta aprendizaxe a través de contactos reais con países francófonos ou adolescentes 
estudantes de francés doutros países, viaxes, intercambios, correspondencia, utilización do correo electrónico e 
de internet... Por estas razóns, tratamos de motivar a este alumnado non só cunha práctica inmediata da lingua 
estranxeira como código de comunicación na clase senón como práctica real da lingua fóra da aula. A lingua se 
convértese nun medio para coñecer e coñecerse, expresar emocións, realizar actividades de forma conxunta, 
estimular a curiosidade, a percepción, a reflexión, a aceptación das diferenzas e a comunicación real con falantes 
desa lingua. Os mozos e mozas de 14 a 16 anos son adolescentes que comezan a ter ideas e valores propios así 
como actitudes persoais. Nesta idade ten lugar, unha integración social máis forte no grupo de compañeiros e 
compañeiras e, entre tanto, por outra banda, o comezo do natural proceso de emancipación respecto da familia. 
Polo tanto, está a vivir á vez dous procesos contraditorios, o de elaborar a súa propia identidade e a necesidade 
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de vivir experiencias inéditas cara ao exterior. A nivel intelectual necesita consolidar o pensamento abstracto, o 
razoamento lóxico, desenvolver estratexias para a resolución de problemas, desenvolver métodos para ordenar, 
relacionar e asimilar a información e iniciarse no pensamento crítico. Xa que logo, o obxectivo primordial nesta 
etapa é o de darlle pulo a autonomía do alumnado, non só nos aspectos cognitivos ou intelectuais, senón tamén 
no seu desenvolvemento social e moral.  

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO DE 1º/2º DE BACHARELATO  
Mozos e mozas de 16 a 18 anos que puideron ou non ter cursado francés como Segunda Lingua Estranxeira 

(con respecto a este curso académico, só hai un grupo de 1º de Bacharelato e todos os seus integrantes cursaron 
a segunda lingua estranxeira nos cursos anteriores, teñen, polo tanto, un nivel moi similar de dominio da lingua). A 
lei prevé durante estes cursos, para a aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira, dúas horas semanais en 1º de 
bacharelato e catro en 2º. En canto ao seu desenvolvemento intelectual, seguindo a Juana María Álvarez Jiménez 
no seu traballo Características del desarollo psicolóxico de los adolescentes na revista dixital “Innovación y 
experiencias educativas” nº 45, temos que ter en conta os aspectos que de seguido citamos. Durante a idade do 
alumnado que integra o Bacharelato, o alumno/a xa ten afianzado o pensamento hipotético dedutivo e é quen de 
realizar razoamentos lóxicos. Unha vez consolidadas estas capacidades os coñecementos previos e a 
estimulación educativa son fundamentais para o desenvolvemento das aprendizaxes. As tres características máis 
importantes do período formal abstracto son: 1) A realidade concibida coma un subconxunto do posible. O real é o 
que está subordinado ao posible. Grazas a esta característica do período formal e ao dominio da combinatoria, o 
adolescente e o adulto, será non só capaz de relacionar cada causa illada co efecto, senón tamén de considerar 
tódalas combinacións posibles entre as causas que determinan ese efecto. Está habilidade cognitiva é a que 
mellor define para Piaget o estado das operación formais. 2) O carácter hipótetico-dedutivo. O adolescente é 
capaz de aplicar un razoamento dedutivo indicando as consecuencias de determinadas acción sobre a realidade. 
O uso do pensamento hipótetico-dedutivo constitúe o núcleo do pensamento científico, xa que non só pode 
formular hipóteses que expliquen os feitos, senón que tamén son capaces de controlar o valor de cada una das 
hipóteses que trazaron. 3) O carácter preposicional. Para pensar ou razoar sobre posibles feitos, o traballo 
intelectual non se fai exclusivamente con obxectos reais, senón con representacións dos mesmos. O vehículo 
para estas representacións é a linguaxe. A utilización dun razoamento sobre o posible esixe que o razoamento 
sexa puramente verbal. Nesta etapa vaise falar sobre as cousas ademais de actuar para modificalas por iso a 
linguaxe pasa a ocupar un papel moito máis importante, pois o posible só pode formularse en termos verbais, polo 
tanto a linguaxe é o vehículo ideal para estas representación ao mesmo tempo que desenvolve un labor de 
importancia crecente no pensamento formal. A teoría parcial de Vygotsky (escola de Moscova) pon de manifesto a 
importancia da linguaxe e a interacción social no desenvolvemento cognitivo do adolescente; para el é 
fundamental promover a discusión e o diálogo entre alumnado e profesorado.  

Tendo en conta todo o anterior, o profesorado deste departamento deberá ser consciente do nivel inicial do seu 
alumnado que se avaliará/observará previamente e durante á avaliación inicial. Potenciando a interacción entre 
eles e elas lograremos que os que xa teñen acadado un certo nivel estimulen e axuden as/aos que posúen un 
nivel de coñecemento ou dominio da materia inferior. O ritmo que se imprime a aprendizaxe é moi rápido. Non se 
trata dunha tarefa demasiado sinxela, máxime tendo en conta que a lei actual nos recorta dúas horas lectivas por 
semana en 1º de Bacharelato e unha en 2º (de 4 a 3). O profesorado deberá potenciar a autonomía na 
aprendizaxe do alumnado, facilitándolle instrumentos que lle permitan acadar o nivel desexado e motivándoo para 
que, de xeito autónomo e coa axuda das docentes implicadas, logre alcanzar o nivel do grupo-clase ou polo 
menos, os mínimos esixibles para cada nivel educativo. 

6. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de decembro 

2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, como 
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complemento á aprendizaxe de contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa 
(LOMCE) fai do currículo, atopamos os elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe entre os que 
se inclúen as competencias básicas. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación, o que supón un 
importante cambio dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo polo que respecta ás 
competencias básicas que se consideran prioritarias de cara ao desenvolvemento do alumnado. 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte da 
cidadanía, como condición indispensable para lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, 
social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o desenvolvemento 
económico, vinculado ao coñecemento. 

As competencias, conceptualízanse, xa que logo,  como un “saber facer” que se aplica a unha diversidade de 
contextos (académicos, sociais e profesionais) e para que a transferencia a estes diferentes contextos sexa posible 
resulta indispensable unha compresión do coñecemento presente nas competencias e a vinculación deste ás 
habilidades prácticas ou destrezas que o integran. 

No tocante á denominación competencias básicas (LOE) vs competencias clave (LOMCE), pensamos que as 
maiores diferenzas atópanse na agrupación da competencia matemática e a competencia en coñecemento e 
interacción co mundo físico na competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, ademais da 
introdución do elemento emprendedor en sentido da iniciativa e espírito emprendedor, que antes se chamaba 
autonomía e iniciativa persoal. Por último, a antiga competencia cultural e artística pasa a ser conciencia e 
expresións culturais. 

Trátase pois, dun proceso educativo orientado á acción, baseado na adquisición de competencias e que incide 
fundamentalmente na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados que terán que ser 
demostrados polos alumnos/as. Noutras verbas, unha competencia é a capacidade posta en práctica e demostrada 
de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos. De 
xeito moi gráfico e sucinto, chegouse a definir a competencia como a posta en práctica dos coñecementos 
adquiridos, “coñecementos en acción”, é dicir mobilizar, dalgún xeito, os coñecementos e as habilidades nunha 
situación determinada que sexa real e diferente da aprendida, activar recursos ou coñecementos que se teñen aínda 
ignorando que se posúen. 

Formar en competencias vai permitir a aprendizaxe ao longo de toda a vida, enfrontándose á constante 
renovación de coñecementos; isto é, a necesidade persoal, social e/ou profesional (que non académica) non remata 
nunca. Se ao dito anteriormente, lle engadimos o feito de que a miúdo é imposible tratar en profundidade todos e 
cada un dos contidos do currículo, é máis que evidente que o alumnado deberá formarse na competencia de 
aprender a aprender. 

Por competencia entendemos a pericia e a aptitude que posúe cada persoa (alumno/a) para facer algo, isto é, o 
que fai que unha persoa sexa capaz de realizar unha tarefa concreta de  forma  eficiente, noutras verbas, o que se 
necesita para dar resposta aos problemas que se lle presentan a cada individuo ao longo da vida. Hogano, é preciso 
que o sistema educativo dea resposta á finalidade primordial da escola                   a formación integral da 
persoa, cunha función orientadora que lle  facilite a cada un os medios para que se poida desenvolver, segundo as 
súas posibilidades, en todos e cada un dos ámbitos da vida: social, interpersoal, persoal e profesional. 

No noso sistema educativo, e sempre no marco da proposta realizada pola Unión Europea, considérase que as 
competencias básicas que debe ter o alumno/a ao rematar a súa escolaridade obrigatoria para se enfrontar aos retos 
da súa vida persoal e laboral son as que seguen: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
3. Competencia dixital (CD) 
4. Competencia para aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 
6. Competencia para obter sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
7. Competencia da conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Hai un aspecto que debe salientarse sobre o que se pode chamar carácter combinado da competencia: o 
alumno/a, mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma 
vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, 
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procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno/a. En suma, estamos recoñecendo que a 
institución escolar non só prepara ao alumno/a no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai 
tamén como cidadán, por iso é polo que debe demostrar unha serie de actitudes cívicas e intelectuais que impliquen 
o respecto polos  demais, ser responsable, traballar en equipo... 

A LOMCE fai especial fincapé en potenciar o desenvolvemento das competencias en comunicación lingüística así 
como das competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Vexamos pois cal é a achega da segunda lingua estranxeira á formación persoal e intelectual do alumno/a. 

� Competencia en Comunicación Lingüística. Trátase dunha competencia moi complexa na que o 

individuo, mediante a utilización da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en funcionamento unha 
serie de actitudes como son o respecto ás normas de convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento 
do espírito crítico, o respecto aos dereitos humanos e ao pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento 
das capacidades afectivas en todos os ámbitos, o interese cara á aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas 
inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 

Esta competencia está constituída por cinco compoñentes: lingüístico, pragmático-discursivo, social e cultural, 
estratéxico e persoal, que se concretan en distintas dimensións na interacción comunicativa. 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición desta competencia de xeito directo, 
completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade 
comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da segunda lingua estranxeira baseada no desenvolvemento de 
habilidades comunicativas, contribuirá á expansión desta competencia básica no mesmo sentido que o fan as 
primeiras linguas (castelán e galego) e a primeira lingua estranxeira (inglés).  

A achega da segunda lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso oral 
ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar, unha relevancia singular nesta etapa. Así mesmo, a 
aprendizaxe da segunda lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a 
habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada 
situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos reais e inducidos e con funcións diversas. 
Ademais, a aprendizaxe da segunda lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen (castelán, galego e 
inglés), mellorará a adquisición desta competencia. 

Nesta programación didáctica contémplanse actividades concretas nas que se lle proporciona ao alumnado 
unha ocasión para desenvolver os seus coñecementos nun contexto de comunicación oral real. As tarefas de 
redacción de textos facilitan exercicios guiados para que o alumnado sexa quen de compoñer un texto escrito 
con diferentes finalidades (describir, solicitar información –restaurante, itinerario, etc-, formular unha invitación...). 

Para rematar, comentar que esta competencia estará presente en todas as actividades, nas que se utilizará 
como vehículo de expresión a lingua francesa, contribuirá ao desenvolvemento da capacidade comunicativa do 
alumnado, mellorando as súas habilidades de comprensión e expresión oral e por escrito, empregando a 
linguaxe apropiada a cada situación.  

Teranse en conta para levar a cabo unha correcta avaliación desta  competencia, entre outros aspectos, os 
que de seguido se mencionan: 

� se o alumno/a utiliza a orde e a coherencia nas súas exposicións, 
� se o alumno/a usa un léxico axeitado ao nivel da área e unha ortografía adecuada, 
� se o alumno/a resume e sintetiza ben os coñecementos que manexa, 
� se o alumno/a argumenta ordenadamente, 
� se o alumno/a emprega o coñecemento reflexivo sobre o funcionamento da linguaxe e as súas normas de 

uso. 
 

� Competencia de aprender a aprender. Esta competencia supón, por unha banda, iniciarse na 

aprendizaxe e, por outra, ser capaz de continuar aprendendo de maneira autónoma, aspecto este último 
fundamental para a aprendizaxe permanente. 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender e a confianza 
para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

A partir da adquisición da linguaxe, esta convértese en vehículo do pensamento humano, en instrumento 
para a interpretación e representación da realidade e na ferramenta de aprendizaxe por excelencia. Esta materia 
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contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender posto que aumenta a capacidade 
lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes para a comprensión e expresión, 
facilitando ou complementando a capacidade do alumnado para interpretar ou representar a realidade e así 
construír coñecementos, formular hipóteses e opinión e expresar e analizar sentimentos e emocións.  

A segunda lingua estranxeira contribuirá a que o alumnado reflexione sobre o  propio proceso de 
aprendizaxe, sobre como aprende mellor e que estratexias lle son máis adecuadas e eficaces. Mediante 
técnicas de estudo, de reflexión, de organización e de  traballo favorecerase a autonomía do alumnado para 
mellorar a aprendizaxe da segunda lingua estranxeira. Inculcarase a importancia do repaso/revisión para a 
aprendizaxe, da utilización de estratexias (asociación a través de imaxes, comparación con estruturas doutras 
linguas coñecidas polo alumnado…), de diversificar as formas de aprender (xogos coas palabras, documentos 
multimedia, traballos en equipo...), de empregar o francés como ferramenta para repasar coñecementos doutros 
campos científicos. Ademais, a habilidade para iniciarse  na  aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo 
de xeito cada vez máis eficaz e autónomo axudará ao alumnado non só no seu proceso educativo senón 
tamén ao longo da súa vida.  

Teranse en conta para levar a cabo unha correcta avaliación desta  competencia, entre outros aspectos, os 
que de seguido se mencionan: 

� grao de estima e confianza de e en si mesmo/a, 
� asunción das responsabilidades e realización habitual das tarefas de clase, e as que ocasionalmente se 

lle asignan para facer na casa, 
� participación na clase, toma de conciencia da importancia que ten a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión, a expresión e a motivación, 
� utilización de estratexias e técnicas de estudo, 
� demostración de interese e curiosidade polo estudo e por corrixir os erros propios, posesión do 

material necesario para traballar na aula, 
� memorización de forma comprensiva e mecánica, 
� demostración de curiosidade por formular preguntas para obter información que se transforme  en 

coñecemento. 
 

� Competencias sociais e cívicas. Estas competencias implican a habilidade e capacidade para utilizar os 

coñecementos e actitudes sobre a sociedade para comprender a realidade social do mundo en que se vive e 
exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. A primeira, relacionase co benestar 
persoal e colectivo require a adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de 
conduta e o comportamento axeitado para convivir en sociedade; para iso é necesario traballar a capacidade de 
comunicarse de forma construtiva en distintos entornos e a seguridade nun mesmo, a honestidade e a 
integridade. En canto á segunda,  baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 
igualdade, cidadanía e dereitos civís; polo tanto salientaranse principalmente a habilidade para interactuar 
eficazmente, manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o respecto polos dereitos 
humanos, a igualdade, a apreciación e a comprensión das diferentes relixións ou culturas. Polo tanto, o 
desenvolvemento desta competencia vai implicar enfrontar os conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e 
deberes cidadáns desde unha a actitude solidaria e responsable. 

No que lle atinxe a esta materia, dicir que as linguas en xeral, e o francés en particular, sérvenlle aos falantes 
para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo de transmisión cultural e, xa que logo, favorecen o 
respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas. Polo tanto, aprender unha lingua estranxeira, 
no noso caso o francés, implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferente comunidades 
francófonas (belga, suíza, canadense, tunesina...). Este feito favorece a comprensión da realidade social na que 
se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación das diferenzas culturais e de comportamento, promove a 
tolerancia e a integración e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade como as diferenzas. 

Apuntar ademais que no proceso de ensino e aprendizaxe da segunda lingua estranxeira realízanse 
actividades que fomentan o bo comportamento e o respecto cara aos demais así como as maneiras correctas de 
actuación en cada momento e lugar. As normas de cortesía sempre están presentes á hora de levar a cabo 
traballo en grupo e en parellas (diálogos, simulacións,...) e, a través destas interaccións, o alumnado vai 
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aprendendo a maneira de participar, de expresar as ideas propias e de escoitar e respectar as dos demais, 
valorando de forma positiva as contribucións alleas.  

Teranse en conta para levar a cabo unha correcta avaliación destas  competencias, entre outros aspectos, os 
que de seguido se mencionan: 

� savoir être en classe: respectar aos compañeiros/as, ao profesorado, 
� posesión do coñecemento da realidade social, 
� interiorización dos valores básicos, 
� valoración das diferenzas e recoñecemento da igualdade entre as persoas, 
� a tolerancia e o respecto aos dereitos dos demais, 
� saber escoitar e respectar a quenda na palabra, 
� forma de traballar en colaboración con participación activa pero disciplinada, 
� integración de coñecementos e habilidades que permitan participar, tomar decisións, elixir pautas de 

comportamento en determinadas situacións e responsabilizarse das decisións tomadas, 
� cumprimento das normas de convivencia, 
� exercer responsablemente os dereitos e deberes. 
� toma de conciencia dos temas que preocupan na actualidade (crise económica, paro, pobreza infantil, 

inmigración e emigración…). 
 

� Competencia dixital. Supón unha adecuación aos cambios tecnolóxicos, isto é, ser competente nun 

entorno dixital pero facendo del un uso creativo, crítico e seguro. A adquisicións desta competencia require 
actitudes e valores que lle permitan ao alumnado adaptarse ás novas necesidades establecidas polas 
tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos fins requiridos pola materia de francés e a capacidade de 
interaccionar socialmente ao seu redor. Esta competencia está estreitamente relacionada coas CSC dado que 
implica a participación e o traballo colaborativo, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a 
mellora no uso das tecnoloxía orientadas a aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

Nesta materia a CD proporciona un acceso inmediato a un fluxo continuo de información cada vez máis 
importante. O coñecemento do francés como lingua estranxeira ofrécelle ao alumnado a posibilidade de 
comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación (foros, correo 
electrónico, WhatsApp...). Nesta competencia é esencial que o alumno/a dispoña de habilidades para pescudar, 
obter, procesar, discriminar e comunicar información, transformándoa en coñecemento. 

Así mesmo, na medida en que a lingua estranxeira esixe o contacto con modelos lingüísticos moi diversos, a 
utilización de recursos dixitais para a aprendizaxe, é inherente á materia e este uso cotián contribúe directamente 
ao desenvolvemento desta competencia. O  alumnado  tamén deberá empregar recursos dixitais para realizar 
tarefas e presentar resultados. Desde o departamento proporcionaráselle ao alumnado información suficiente 
onde se lle ofrecerán recursos online relacionados co proceso de ensino e aprendizaxe da lingua francesa (libros 
electrónicos gratuítos, actividades interactivas –test, cyber enquêtes…–, vídeos, flashcards, cancións, 
autoavaliacións, etc.), ademais nos cursos superiores terán que realizar exposicións que lles obriguen a traballar 
esta competencia e a dominar as destrezas relacionadas co acceso á información dixital, o seu procesamento e o 
seu uso para a comunicación, a creación de contidos e a resolución de problemas en distintos contextos. 

Teranse en conta para levar a cabo unha correcta avaliación desta competencia, entre outros aspectos, os que 
de seguido se mencionan: 

� utilizaciónd das TIC axeitadamente para buscar información en diferentes fontes e a capacidade de 
discriminala de forma correcta, 

� corrección do manexo e explicación da información, capacidade de transformar a información dixital en 
coñecemento, 

� grao de dominio de linguaxes específicas básicas, 
� responsabilidadde ao seleccionar e ao tratar a información e as súas fontes. 

 

� Competencia da conciencia e expresións culturais. Implica coñecer, apreciar, comprender e 

valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 
enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. En definitiva, apreciar e gozar da 
arte e doutras manifestacións culturais, ter unha actitude aberta e receptiva ante a plural realidade artística, 
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conservar o común patrimonio cultural e fomentar a propia capacidade creadora. Para iso será necesario poñer 
en funcionamento destrezas como a aplicación se  diferentes habilidades para poder comprender, valorar, 
emocionarse e gozar con/das diferentes manifestacións artísticas. Supón ademais, ter actitudes e valores 
persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 

A aprendizaxe do francés como lingua estranxeira o de calquera outra lingua que non sexa a materna, 
colabora en gran medida ao desenvolvemento desta competencia sempre que os modelos lingüísticos que se 
empreguen conteñan producións lingüísticas con compoñente cultural, como é o caso. Trátase pois dunha 
competencia que fai igual de doado expresarse e comunicarse que percibir, comprender e enriquecerse con 
diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. Así mesmo, esta competencia incorpora o 
coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a 
música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes 
populares. 

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e dos países 
nos que se fala e, xa que logo, contribúe a adquirir esta competencia ao propiciar unha aproximación a obras 
e/ou autores que contribuíron á creación artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta 
competencia se se facilita a expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións 
culturais e artísticas e se se favorecen os traballos creativos individuais e en grupo, como a realización e 
representación de simulacións e narracións. En definitiva, vehicular en lingua estranxeira o coñecemento e a 
apreciación da diversidade cultural a partir de manifestacións artísticas, contribuirá ao desenvolvemento desta 
competencia.  

Ao longo do curso, tócanse temas variados que inclúen textos escritos ou orais acerca da música (trabállase a 
importancia dos cantautores e dos rapeiros franceses e mesmo se visualizan musicais relacionados coa literatura 
como Nôtre dame de Paris ou Les Misérables...), do cine (procurando escoller en cada momento, ademais dalgún 
clásico, películas que teñan que ver coa sociedade francesa e outras de actualidade), das obras de arte (a este 
respecto algunha actividade é unha visita en liña guiada polo museo do Louvre), etc. Todo iso contribúe ao 
enriquecemento cultural e artístico do alumno/a. Proporciónaselle ao alumnado a través da coidada selección de 
textos, a oportunidade de entender a linguaxe literaria e de gozar da lectura e da música. Tamén as 
dramatizacións, sempre e cando se leven a cabo,  axudarán a desenvolver esta competencia. 

Para rematar con esta competencia, apuntar que ao longo de todo o curso o alumno/a ten a posibilidade de 
desenvolvela;  a través da  lingua  francesa  contribuirase a que o alumnado coñeza, comprenda, aprecie e 
valore criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas e as utilice como fonte de enriquecemento. 
Procurarase que adquira uns coñecementos sobre os monumentos, museos, autores (tamén de BD), xeografía, 
historia, cidades máis relevantes de Francia e dos países francófonos, descubrir a orixe do francés, a etimoloxía 
dalgunhas palabras, os préstanos da lingua francesa (galicismos), descubrir escritores clásicos da literatura 
francesa, descubrir o pracer da lectura, o que contribuirá a súa formación e a que poida expresar as súas 
opinións a través de traballos creativos que permitan empregar a lingua francesa para entrar en contacto coa 
diversidade cultural que o mundo francófono posúe.  

Teranse en conta para levar a cabo unha correcta avaliación desta  competencia, entre outros aspectos, os 
que de seguido se mencionan: 

� sensibilidade e sentido estético para  saber  interpretar e valorar manifestacións artísticas, 
� o grao de goce coa arte e outras manifestacións culturais, 
� iniciativa, imaxinación e creatividade para expresarse mediante códigos artísticos, utilización dos 

recursos formais aprendidos para mellorar a calidade estética e expresiva  dos seus traballos, 
� grao de conciencia da evolución do pensamento e das correntes estéticas, así como da moda e da súa 

influencia na vida cotiá, 
� valoración da liberdade de expresión e a diversidade cultural. 

 

� Competencia para obter sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Refírese á 

capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir conciencia dunha situación con criterio propio e 
levar adiante as iniciativas precisas para desenvolver a opción escollida e facerse responsable da mesma, tanto 
no ámbito persoal como no social e académico. Contribúese desta maneira á cultura emprendedora mediante a 
formación de futuros cidadáns emprendedores. Para iso requírense uns coñecementos relacionados coa 
capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais e académicas; e unhas 
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destrezas como a capacidade de análise, planificación, organización, xestión, toma de decisións, resolución de 
problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira favorecen 
a autonomía do alumno/a. Na medida en que a autonomía e a iniciativa persoal involucran a miúdo a outras 
persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en 
equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer 
saber adecuadamente aos demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido da 
iniciativa e espírito emprendedor supón a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo 
tanto, poder reelaborar as ideas previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

O coñecemento dunha segunda lingua estranxeira contribúe tamén a todo isto axudando aos alumnos/as a ter 
confianza en si mesmos e a tomar a iniciativa para realizar diferentes tarefas. O currículo da materia fomenta o 
traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e negociación, 
o que supón poñer en funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de 
iniciativas e toma de decisións na planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e 
a iniciativa persoal. A aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira convértese nunha aprendizaxe moito máis 
rendible se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando 
como se adquiren mellor os coñecementos e qué estratexias os fan máis eficaces. Isto conleva a conciencia 
daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a 
comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro entre outras. 

Teranse en conta para levar a cabo unha correcta avaliación destas  competencias, entre outros aspectos, os 
que de seguido se mencionan: 

� existencia dun hábito diario de traballo, 
� presencia de planificación do traballo, 
� toma de decisións e defensa das mesmas, 
� capacidade de traballo en grupo: demostrar actitudes sociais para traballar en equipo, valorando as ideas 

dos demais, 
� capacidade de traballar autonomamente, sen necesidade de instrucións concretas e constantes. 

 

� Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxías. A primeira 
implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir 
distintos fenómenos no seu contexto. Inclúe unha serie de aptitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos 
datos e a veracidade. As segundas proporcionan un achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con 
el. As actitudes e os valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción de criterios éticos, co 
interese pola ciencia, co apoio á investigación científica, coa valoración do coñecemento científico e coa 
responsabilidade da conservación dos recursos naturais ambientais, así como coa adopción dunha actitude axeitada 
para lograr unha vida física e mental saudable nun entorno natural e social. 

Empregar números e as súas operacións básicas, os símbolos e a forma de expresión e razoamento matemático 
para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e 
para resolver problemas relacionados coa vida diaria. A habilidade para interpretar e expresar con claridade e 
precisión información, datos e argumentacións propias dunha lingua forman parte da competencia matemática. 
Partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e dos produtos 
e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da ciencia e da tecnoloxía sobre a natureza, os 
alumnos/as poden entender mellor os avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións  e a 
tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte destas competencias o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas e 
os datos científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 

Na segunda lingua estranxeira, a aprendizaxe dos números, a realización de operacións cos mesmos, coñecer as 
características de cada estación do ano, recoñecer os diferentes tipos de clima, situar determinados animais dentro 
do seu hábitat, son todas elas cuestións que están presentes no ensino e aprendizaxe desta materia. A través de 
exercicios e xogos de lóxica a materia de francés contribuirá a que o alumnado desenvolva a competencia 
matemática ao traballar a habilidade para interpretar e expresar información e datos na lingua estranxeira. 
Mediante diferentes actividades o alumnado coñecerá algo mellor o mundo que o rodea. 
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Teranse en conta para levar a cabo unha correcta avaliación destas  competencias, entre outros aspectos, os 
que de seguido se mencionan: 

� se o alumno/a segue procesos de pensamento (dedución e indución), 
� se o alumno/a aplica un razoamento lóxico para resolver os problemas adecuadamente, calcular e 

aplicar porcentaxes, deducir, sumar cifras, asociar números e letras, 
� se o alumno/a é capaz de obter un resultado partindo de datos proporcionados, 
� se o alumno/a ten habilidade para utilizar os números, as operacións matemáticas, os símbolos e as 

formas de expresión e razoamento matemático, 
� se o alumno/a é capaz de usar operacións numéricas básicas na resolución de problemas, 
� se o alumno/a aplica destrezas e actitudes que permitan razoar  matematicamente, 
� se o alumno/a sabe interpretar e producir mensaxes que utilicen símbolos científicos e técnicos, 
� capacidade de observación e comprensión de conceptos científicos básicos, 
� obtención de conclusións, 
� interese polos avances científicos e tecnolóxicos, 

O francés tamén pode, e debería, ser a lingua que posibilite a comunicación do alumnado con outros cidadáns 
europeos, desenvolvendo deste xeito a conciencia de cidadanía europea. Para isto o departamento esta a tratar de 
organizar intercambios vía redes sociais con centros franceses, a este respecto sería interesante realizar algún tipo 
de intercambio con calquera país de fala francóphona (aínda que cada vez a situación é máis difícil). Apuntar neste 
punto que agás os últimos dous cursos estábanse a realizar, co propósito aquí descrito, excursións a París e Tunisia 
con resultados moi positivos. 

 

7. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Os estándares de aprendizaxe neste curso organizáronse en cinco grandes bloques: comprensión e produción 
(expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e intercultural.  

7.1.  1º ESO 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
1.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CD, CAA e CCEC. 
1.2.  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.  
Competencias clave: CCL, CAA e CCEC. 
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. 
Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
1.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 

Bloque 2. Produción de textos orais 
2.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CD, CAA e CCEC. 
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2.2. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
2.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
2.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC. 
2.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese.  
Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD 
3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de 

estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual.  
Competencias clave: CCL, CAA e CCEC. 
3.3. 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. 
Competencias clave: CCL, CAA e CCEC. 
3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo sinxelo como 

menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 
Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
 
Bloque 4. Produción de de textos escritos 
4.1. 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.  
Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa ao seus datos persoais e 

intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.).  
Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 

relativas a necesidades inmediatas.  
Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
4.4. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia inter cultural e plurilingüe 
5.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
5.2. 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 
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tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
5.3. 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. 
Competencias clave: CCL, CAA E CCEC. 
5.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
5.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
 

7.2.  2º de ESO 
Bloque 1. Comprensión de textos orais  

1.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
1.2. 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.  
Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
1.3. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
1.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
 
Bloque 2. Produción de textos orais  
2.1. 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.  

Competencias clave: CSIEE, CCL, CAA, CCEC e CD. 
2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, despedidas, 

agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender, e fai e responde 
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social diaria e 
do tempo libre, en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar.  

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
2.3. 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.
  

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
2.4. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
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2.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA. CCEC e CD. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese.  
Competencias clave: CCL, CD, CAA e CSIEE. 
3.2. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas e predicibles, referidas a necesidades 

inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 
Competencias clave: CCL, CAA e CCEC.  
3.3. 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.  
Competencias clave: CCL, CAA e CCEC. 
3.4. 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. 

Competencias clave: CCL. CAA, CCEC e CD. 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos  
4.1. 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.  
Competencias clave: CCL, CD, CAA e CSIEE. 
4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, aos 

seus intereses ou ás súas afeccións.  
Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
4.3. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
4.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
 
Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 
5.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CD. 
5.2. 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.  

Competencias clave: CCL, CD, CAA e CCEC. 
5.3. 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.  
Competencias clave: CCL, CD, CAA e CCEC. 
5.4. 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.  

Competencias clave: CCL, CD, CAA e CCEC. 
5.5. 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 
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estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados previamente.  
Competencias clave; CCL, CAA e CCEC. 

7.3.  3º ESO 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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. 
Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
1.2. 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.  
Competencias clave;  CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
1.3. 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. 

Competencias clave;  CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
1.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
1.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CSIEE e CCEC. 
1.6. 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. 

Competencias clave; CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
 
Bloque 2. Produción de textos orais 
2.1. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC, CSIEE e CD. 
2.2. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD e CSIEE. 
2.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD e CSIEE. 
2.4. 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. 
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Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
3.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
3.2. 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). 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
3.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
3.4. 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). 
Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
3.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
 
Bloque 4. Produción de de textos escritos 
4.1. 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). 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
4.2. 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).  
Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
4.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
4.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia inter cultural e plurilingüe 
5.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
5.2. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
5.3. 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. 
Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
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5.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD e CSIEE. 
5.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

7.4.  4º ESO 
Bloque 1. Comprensión de textos orais  

1.1. 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. 

Competencias clave:  CCL, CAA, CSC e CCEC. 
1.2. 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.   

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
1.3. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
1.4. 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.   

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
1.5. 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.   

Competencias clave: CCL, CAA,CSC e CCEC. 
1.6. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
 
 Bloque 2. Produción de textos orais  
2.1. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
2.2. 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.   

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
2.3. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
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2.4. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD  
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
3.1. 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.  

Competencias clave:  CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
3.2. 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.
  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
3.3. 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.   

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
3.4. 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).   
Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
3.5. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
 
Bloque 4: Produción de textos escritos 
4.1. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 
4.2. 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). 
Competencias clave:  CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
4.3. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
4.4. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
 
Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 
5.1. 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.  

Competencias clave: CCL, CD, CAA e CCEC. 
5.2. 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.  
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Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 
5.3. 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. 
Competencias clave:  CCL, CAA, CSC e CCEC. 
5.4. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD e CSIEE. 
5.5. 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. 
  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

7.5.  1º DE BACHARELATO
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

1.2. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

1.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

1.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

1.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

1.6. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 
 

Bloque 2. Produción de textos orais 

2.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D 
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2.2. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

2.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

2.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

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). 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

3.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

3.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

3.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D 

3.6. 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.). 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

3.7. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 
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Bloque 4. Produción de de textos escritos 

4.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

4.2. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

4.3. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

4.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

4.5. 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). 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia inter cultural e plurilingüe 

5.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

5.2. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

5.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

5.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

5.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC e CCEC. 

7.6.  2º DE BACHARELATO 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1.1. 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.  
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Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

1.2. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

1.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

1.4. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, transportes e centros educativos), ou menos habituais pero referidas a necesidades 
inmediatas en situacións de comunicación comúns se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 

1.5. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC,CCEC e CD. 

1.6. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D. 
 

Bloque 2. Produción de textos orais 

2.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e C.D 

2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, 
sobre aspectos concretos de temas académicos 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

2.3. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

2.4. 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. 
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Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

2.5. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter académico 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

3.2. 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, académico ou ocupacional (organización de grupos de traballo, información sobre actividades 
de formación específicas, etc.). 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

3.3. 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). 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

3.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian información, ideeas e 
opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficiais ou institucionais 
como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo se se lle solicitan documentos para unha estadía 
no estranxeiro).  

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

3.7. 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 académicas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC e CD. 

 
Bloque 4. Produción de de textos escritos 

4.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CD, CSC, CCAA e CCEC. 

4.2. Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica ou laboral (nivel de estudos, materias 
que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como solicitar unha bolsa. 
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Competencias clave: CCL, CD, CSC, CCAA e CCEC. 

4.3. 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 normas de cortesía, tamén nas redes sociais. 

Competencias clave: CCL, CD, CSC, CCAA e CCEC. 

4.4. 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. 

Competencias clave: CCL, CD, CSC, CCAA e CCEC. 

4.5 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 académico, 
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. 

Competencias clave: CCL, CD, CSC, CCAA e CCEC. 

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia inter cultural e plurilingüe 

5.1. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CSC. 

5.2. 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CSC. 

5.3. 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.  

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CSC. 

5.4. 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. 

 Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CSC. 

5.5 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. 

Competencias clave: CCL, CAA, CCEC e CSC. 

 

 
 

8.  OBXECTIVOS DE CURSO E CONTIDOS 
8.1. OBXECTIVOS 

8.1.1. OBXECTIVOS   DA ESO 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que 

lles permitan: 

8.1.1.1.  OBXECTIVOS   DE 1º DE ESO 

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 
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diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación 
de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 
resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos 
con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información 
e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 
j) 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. 

 
k) 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. 

 
l) 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. 

8.1.1.2.  OBXECTIVOS   DE 2º DE ESO 

a) Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas 
variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

b) Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma comprensíbel, 
adecuada e con certo nivel de autonomía.  

c) Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 
extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal.  
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d) Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión e coherencia.  

e) Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 
estranxeira en contextos reais de comunicación. 

f) Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e 
transferirlle á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.  

g) Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 
información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  

h) Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de 
aprendizaxe de contidos diversos.  

i) Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 
persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos 
lingüísticos e culturais.  

j) Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e uso da lingua 
estranxeira.  

8.1.1.3. OBXECTIVOS   DE 3º DE ESO 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación 
de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 
resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos 
con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información 
e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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k) 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. 

 
l) 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. 

 
m) 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. 

8.1.1.4 OBXECTIVOS   DE 4º DE ESO 

a) Adquirir a capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma eficaz en  situacións habituais de 
comunicación a través de tarefas específicas. 

 
b) Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas coma produtivas, co fin de realizar intercambios de 

información dentro e fóra da aula. 
 

c) Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, co fin de acceder a fontes de información 
variadas e como medio para coñecer culturas e formas de vida distintas ás propias.  

 
d) Transferirlle ao coñecemento da lingua estranxeira as estratexias de comunicación adquiridas na lingua 

materna ou na aprendizaxe doutras linguas, co fin de realizar tarefas interactivas en situacións reais ou 
simuladas.  

 
e) Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como elemento coadxuvante da aprendizaxe na realización de 

tarefas e como instrumento para o desenvolvemento da autonomía. 
 

f) Utilizar estratexias de aprendizaxe e recursos didácticos (dicionarios, libros de consulta, materiais 
multimedia, etc.) co fin de buscar información e resolver situacións de aprendizaxe de forma autónoma.  

 
g) Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e desenvolver interese por incorporar melloras que 

leven ao éxito na consecución das tarefas presentadas.  
 

h) Acceder ao coñecemento da cultura que transmite a lingua estranxeira, desenvolvendo respecto cara a ela 
e cara aos seus falantes, para lograr un mellor entendemento internacional. 

 
i) Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que pertencen a unha 

cultura diferente e como elemento favorecedor das relacións sociais e interpersoais. 
 

8.1.2.  OBXECTIVOS   DE BACHARELATO 

8.1.2.1. OBXECTIVOS  DE 1º DE BACHARELATO 

O primeiro curso de 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. 
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b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 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 circunstancia persoal ou 
social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 
d) Analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

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

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

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. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 

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

propias da modalidade elixida. 
 

j)  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 

8.1.2.2. OBXECTIVOS  DE 2º DE BACHARELATO 

Os obxectivos desta materia máis especificamente considerados, dentro do currículo educativo para a 
formación en linguas estranxeiras neste nivel, son os seguintes:  

a) Comprender información nos seus aspectos máis globais e específicos emitidos a través dos medios oral e 
escrito nas situacións sociocomunicativas máis habituais. Estes materiais didácticos fomentan a aplicación de 
estratexias de interpretación baseadas tanto en elementos textuais como extratextuais.  

 
b) Producir mensaxes orais e escritos coa suficiente fluidez e corrección mediante situacións propias da vida 

real. Estimúlase a comunicación a través de actividades interrelacionadas pola súa forma, o seu contido e os 
seus procedementos. 

 
c) Ler e interpretar textos que funcionan como canais de información para afondar en diversos temas de 

interese, captando as súas funcións e elementos de organización discursiva. Os textos utilizados reflicten un uso 
actual da lingua en diversos estilos.  

 
d) Reflexionar sobre os mecanismos formais máis esenciais da lingua meta e a súa activación en situacións 

de comunicación; foméntase o descubrimento e a corrección dos erros propios e a comprensión de outros 
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interlocutores en situacións variadas ou imprevistas. As referencias a outros compoñentes ou apartados do 
material didáctico estimulan a revisión e a consulta personalizadas.  

 
e) Coñecer os trazos máis característicos dos contextos socioculturais en que se fala a lingua meta co fin de 

contrastalos cos propios, valorando as principais similitudes e diferenzas e aprendendo a interpretar culturas 
distintas á propia nas súas calidades máis distintivas.  

 
f) Utilizar eficazmente as principais estratexias de aprendizaxe para poder regulalas e actualizalas en 

situacións futuras. Os apartados dedicados á revisión, consolidación e ampliación fomentan a responsabilidade 
dos propios alumnos e recoñecen a diversidade de nivel é que poden darse dentro dun grupo. O profesorado 
pode propoñer actividades complementarias ou de maior dificultade a aqueles alumnos que o requiran.  

 
g) Valorar a lingua estranxeira como vehículo de transmisión de cultura, coñecemento e interacción social, 

comprendendo que nun mundo diversificado á vez que global hai outras formas de organizar a experiencia e as 
relacións sociais e persoais. Aparecen enfoques temáticos e formatos de comunicación que implican o 
recoñecemento da función que desempeña o inglés na sociedade global da que formamos parte. 

 

8.2. CONTIDOS 

8.2.1.   CONTIDOS DA ESO 

8.2.1.1.  CONTIDOS DE 1º DE ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais:  

� Uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto. 

� Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.  

� Identificación de palabras clave. 

� Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica). 

� Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.  

� Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece, a partir do contexto e das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece á lingua estranxeira. 

1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición ou 
reformulacións do dito. 

1.4. Memorización de expresións orais breves significativas (saúdos, despedidas, consignas de aula, preguntas sobre 
idade, orixe, etc.).Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a 
quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto.  

� Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 
� Identificación de palabras chave.  
� 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. 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e in teracción 
2.1. 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 
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� Execución: 

� Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou as ideas principais, e a súa estrutura 
básica.  

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

� Expresión da mensaxe con claridade, 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 

o 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. 

o 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.  

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

2.3. 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 
3.1. 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. 

3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos escritos e expresións orais 
coñecidas. 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e  interacción 
4.1. 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 
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propios textos. 

• Execución: 

� Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

� Estruturación do contido do texto. 

� Organización do texto en parágrafos curtos abordando en cada un unha idea principal, conformando 
entre todos o seu significado ou a idea global. 

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

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

� Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases feitas e locucións, do tipo “agora volvo”, “paréceme 
ben”, etc.).  

• Revisión: 

� Identificación de problemas, erros e repeticións.  

� Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

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

� Reescritura definitiva. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia pluri lingüe e intercultural 
5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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 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. 

5.4. 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. 

5.5. Funcións comunicativas:  

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

5.6. 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. 

5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da lingua francesa. 
� Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (máis); causa (parce que); 

finalidade (pour); comparación (plus, moins); explicativas (parce que). 

� Relacións temporais (avant, après). 

� Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!) 

� Negación (ne/n’…pas). 

� Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, 
non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. quel est ton sport préféré?). 

� Expresión do tempo: presente; futuro (présent, futur proche); impératif. 

� Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent). 

� Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (pouvoir); necesidade (il 
faut+infinitif); obriga/prohibición (il faut, imperativo); permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); 
intención/desexo (vouloir); cortesía (distinction tu/vous). 

� Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles définis, indéfinis, noms, 
pronoms personnels sujet (on), pronoms toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a posesión 
(adxectivos posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a cualidade (xénero e número 
dos adxectivos regulares). 

� Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras; primeros números ordinais; 
articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un tube 

� Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au + pays, à + ville), position 
(ici), distance, mouvement, direction, provenance (venir de + ville), destination (aller à +ville). 

� Expresión do tempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; indicacións de tempo (aujourd’hui); 
duración (de… à); secuenciación (à partir de + heure); frecuencia (d’habitude). 

� Expresión do modo (à / en + medios de transporte). 

8.2.1.2. CONTIDOS DE 2º DE ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais:  

� Uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con 
que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto; 

� Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.  

� Identificación de palabras clave. 

� Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica) 



 
 
 
 
 

 

48 

� 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. 

1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición ou 
reformulacións do dito. 

1.4. Memorización de expresións orais breves significativas (saúdos, despedidas, consignas de aula, preguntas sobre 
idade, orixe, etc.). 

 
Bloque 2. Expresión de textos orais 
2.1. Estratexias de produción:  

� Planificación: 

� Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da interacción. 

� Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, escollendo os expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención comunicativa 

� Execución: 

� Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura 
básica.  

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

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

o 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. 

o Paralingüísticos: 

- Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o 
significado.  

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

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

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

2.3. 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 
3.1. 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). 
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� 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. 

3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos e expresións orais 
coñecidas. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

4.1. 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 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 inter cultural e plurilingüe 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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 
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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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. Estruturas sintáctico-discursivas propias da lingua francesa 

� Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (máis); causa (comme); finalidade 
(pour); comparación (le plus, le moins); consecuencia (alors); explicativas (parce que). 

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

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

� Negación (pas de, rien). 

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

� Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé composé avec avoir et 
être sans accords); futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 

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

� Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (savoir); posibilliade/probabilidade 
(peut-être); necesidade (il faut); obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, 
demander); intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 

� Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, pronoms réfléchis, adjectifs 
démonstratifs); a posesión (adxectivos posesivos dun e de varios propietarios);a cualidade (formación regular 
e irregular dos adxectivos). 

� Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos 
cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, pas assez + Adj., une 
boîte, un paquet); o grao. 

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

� Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en (année)); indicacións de tempo (demain, 
hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à 
partir de); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

� Expresión do modo. 
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8.2.1.3.  CONTIDOS DE 3º DE ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1.1. Estratexias de comprensión: 

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

� Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 

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

� Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

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

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

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

1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición do dito.. 

 

Bloque 2. Expresión de textos orais 

2.1. Estratexias de produción: 

� Planificación: 

• Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da interacción. 

• Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, escollendo os expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención comunicativa. 

� Execución: 

• Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais, e a súa estrutura 
básica.  

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

• Expresión da mensaxe con claridade e coherencia básica, estruturándoa adecuadamente e axustándose, 
de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto memorizados e traballados en clase 
previamente. 

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

• Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos, e paralingüísticos. 

o 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. 

o 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. 

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

2.3. 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. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. 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. 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

4.1. 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 signos de puntuación. 

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

• Reescritura definitiva. 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia inter cultural e plurilingüe 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
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� 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 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da lingua francesa. 

� Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); causa (comme); 
finalidade (afin de + Inf.); comparación (plus/moins que); consecuencia (donc); explicativas (parce que). 

� Relacións temporais (de… à, dans, il y a, en). 

� Exclamación (Oh là là! On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! Bien sûr !) 

� Negación (negación nos tempos compostos). 

� Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + 
aussi/non plus). 

� Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: participes passés avec les 
accords); futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais). 

� Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, d’habitude); 
incoativo;terminativo (venir de + Inf.). 

� Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (être capable de); 
posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (avoir besoin de + infinitif, il faut); obriga/prohibición (il 
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faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (avoir envie de) ; cortesía. 

� Expresión da existencia (presentativos); a entidade (articles, noms composés, pronoms réfléchis, 
adjectifs démonstratifs; proposicións adxectivais (qui/que)); a cualidade (posición dos adxectivos, facile/ 
difficile à…); a posesión (adxectivos posesivos). 

� Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata 
dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, 
pas assez + Adj., un pot, kilomètres…); o grao. 

� Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination). 

� Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir) ; divisións (au 
… siècle, en (année)); indicacións de tempo (après-demain, avant-hier, tout de suite); duración 
(maintenant); anterioridade (l y a…que); posterioridade (plus tard); secuenciación (finalement); 
simultaneidade (au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

� Expresión do modo. 

8.2.1.4. CONTIDOS DE 4º DE ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1.1. Estratexias de comprensión: 

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

� Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 

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

� Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

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

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

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

1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición do dito. 
 
Bloque 2. Expresión de textos orais 

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

• Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

o Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido.  
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- Definir ou parafrasear un termo ou expresión.  

- Usar a lingua materna ou “estranxeirizar” palabras da lingua meta.  

- Pedir axuda. 

o 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. 

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

2.3. Rutinas ou modelos básicos de interacción segundo o tipo de situación de comunicación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. 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 experiencias noutras linguas. 

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

3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos e expresións orais 
coñecidas. 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

4.1. 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 (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.  



 
 
 
 
 

 

56 

• 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 inter cultural e plurilingüe 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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.  
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� 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. 

5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da lingua francesa. 

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

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

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

� Negación (ne…jamáis, ne… rien, ne… personne, ne…plus). 

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

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

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

� Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); posibilliade/probabilidade (il est 
probable que, probablement); necesidade; obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est à+pron. 
tonique/nom+ de + Inf., interdit de); permiso; intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais 
beaucoup faire qqch.) ; cortesía. 

� Expresión da existencia (presentativos); a entidade (artigos, morfoloxía (prefixos (anti, hyper) e sufixos (-
ette, -elle), pronomes persoais, pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, “en”, “y”, 
proposicións adxectivais (où, dont); a cualidade, a posesión (adxectivos posesivos). 

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

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

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

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

 

8.2.2.  CONTIDOS DE BACHARELATO 

8.2.2.1.  CONTIDOS DE 1º DE BACHARELATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1.1. Estratexias de comprensión: 

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

� Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 

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

� Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

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

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

� Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
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1.2. 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. 

1.3. Constancia no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición do dito. 
 
Bloque 2. Expresión de textos orais 

2.1. 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 mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

o 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. 

o 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 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. 

- 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. 
2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demáis persoas, para comprender e facerse comprender. 

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

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. 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 



 
 
 
 
 

 

59 

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. 

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

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

4.1. Estratexias de produción:  

� Planificación:  

• Mobilización e . 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”, “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. 

4.2. Elaboración de cartas formáis respectando a súa estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data; asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura.  

4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e breves, organizados nunha estrutura básica que inclúa unha 
introdución, o corpo do informe, a conclusión e a bibliografía. 

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia inter cultural e plurilingüe 

5.1. 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. 

5.2. 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. 
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5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

� 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. 

5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da lingua francesa. 

� Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par 
contre, malgré, pourtant, tout de même); causa (puisque); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); 
comparación (plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (de telle manière que, de 
façon à ce que); condición (si, même si + Indic.); estilo indirecto. 

� Relacións temporais (depuis, de… jusqu’à, lorsque, avant/après + Inf., au moment où, (à) chaque fois que). 

� Exclamación (Que, Hélas!) 

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

� Interrogación (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel). 

� Expresión do tempo: presente; pasado; futuro. 
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� Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois); habitual (de temps en temps, 
chaque, tous les); incoativo, terminativo. 

� Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (réussir à); posibilliade/probabilidade (c’est (presque) 
certain); necesidade; obriga/prohibición (défense de, défendu de+ Inf.); permiso (permettre de faire qqch. à 
qq´un, donner la permission à qq’un de faire qqch); intención/desexo (penser/espérer + Inf,); factitivo o causal 
con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux); condicional (conditionnel 
présent) ; cortesía. 

� Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e 
pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, “en”, “y”; proposicións adxectivais); a cualidade; a 
posesión. 

� Expresión da cantidade (fraccións, decimáis, porcentaxes; artigos partitivos, adverbios de cantidade e 
medidas) e do grao. 

� Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, 
destination). 

� Expresión do tempo: puntual (dans nº jours); divisións (dans les années, quinzaine); indicacións de tempo (au 
début, à la fin, en début de semaine); duración (matinée, journée, soirée); anterioridade (jusqu’à ce que); 
posterioridade (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement); 
simultaneidade (lorsque, lors de + nom); frecuencia (tous/ toutes les…, généralement, quelquefois, rarement, 
presque jamáis).  

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

8.2.2.2.  CONTI DOS DE 2º DE BACHARELATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais:  

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

� Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 

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

� Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

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

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

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

1.2. 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. 

1.3. Constancia no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición do dito. 
 
Bloque 2. Expresión de textos orais 

2.1. 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, 
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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. 

o 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. 

o 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. 

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

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

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. 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. 

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

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

4.1. 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. 
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• 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. 

4.2. Elaboración de cartas formáis respectando a súa estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura.  

4.3. 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.). 

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia inter cultural e plurilingüe 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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 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. 

5.4. 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.). 
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5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da lingua francesa. 

� Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición/concesión (seulement si, même si, 
quoique, malgré que + Subj. (para un feito real)); causa (étant donné que); finalidade (pour que, dans le but 
que, de façon/manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (c’est le meilleur/pire … que + Subj., 
autant/tant); consecuencia (si bien que); condición (à condition de + Inf., à moins de + inf., au/dans le cas où 
(+ conditionnel)); estilo indirecto. 

� Relacións temporais (auparavant, alors que, en attendant, tant que, aussitôt, dès, tandis que). 

� Exclamación (Comme si…!). 

� Negación (pas question, pas du tout). 

� Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?). 

� Expresión do tempo: presente; pasado (plus-que-parfait); futuro (futur antérieur). 

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

� Expresión da modalidade: factualidade; capacidade; posibilliade/probabilidade(il est possible que, il se peut 
que); necesidade; obriga/prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…); permiso (Puis-je…?); intención/desexo 
(exprimer le souhait qui concerne un autre: j’aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait 
que + Subj.); voix passive; condicional; cortesía. 

� Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e 
pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, “en”, “y”, proposicións adxectivais (lequel, laquelle, 
lesquels, lesquelles, auquel, duquel)); a cualidade; a posesión (pronomes posesivos). 

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

� Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination). 

� Expresión do tempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci,); divisións (hebdomadaire, 
mensuel, annuel…); indicacións de tempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?); anterioridade 
(en attendant); posterioridade (à peine … que, aussitôt que); secuenciación (pour conclure, pour faire le 
bilan, si on fait le point, comme conclusion); simultaneidade (le temps de + Inf., une fois que); frecuencia (de 
temps en temps). 

� Expresión do modo (Adv. de manière en -emment, -amment, ainsi 

� Expresión do modo (de cette manière, de cette façon là). 
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9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN E GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

9.1.  TEMPORALIZACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

9.1.1. PRIMEIRO CURSO DE ENSINANZA SECUNDARIA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

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.  

T1-T2-T3 5 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T1-T2-T3 4 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e in teracción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T1-T2-T3 4 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose 
entender en situacións moi habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas nas que pide e se dá información 

T2-T3 3 
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sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e 
actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel 
escolar. 

SLEB2.4. Participa en conversas informáis 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. 

T3 3 

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.  

T2-T3 3 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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

T1-T2-T3 5 

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

T1-T2-T3 5 

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. 

T1-T2-T3 4 

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

T1-T2-T3 3 

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

T1-T2-T3 3 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 3 

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.). 

 T1-T2-T3  3

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

T2-T3 3 
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breves, relativas a necesidades inmediatas. 

SLEB4. 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. 

T2-T3 3 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3

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. 

T2-T3 3 

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. 

T3 3 

 
TÁBOA INDICADORA DA TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES 

T 1 Primeiro Trimestre 

T 2 Segundo Trimestre 
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TÁBOA INDICADORA DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

CONSÉGUEO 
PLENAMENTE 

CONSÉGUEO 
CONSÉGUEO 

CON 
DIIFICULTADE 

NON O 
CONSEGUE 

CONSÉGUEO 
DE XEITO 

DEFICIENTE 

5 4 3 2 1 

Cumpre moi ben 
a tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 
se lle dan e se lle 
piden ao 100% 

Cumpre ben a 
tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 

se lle dan e se 
lle piden 80% 

Cumpre con 
suficiencia a 

tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 60% 

Non cumpre  de 
xeito satisfactorio 

a tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 40% 

Cumpre a tarefa 
de xeito 

deficiente. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 20% 

100% 80% 60% 40% 20% 

 

9.1.2. SEGUNDO CURSO DE ENSINANZA SECUNDARIA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

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.  

T1-T2-T3 5 

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 

T1-T2-T3 4 

T 3 Terceiro  Trimestre 
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que se desenvolvan con lentitude e boa articulación. 

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. 

T1-T2-T3 3 

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. 

T1-T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e in teracción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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.  

T1-T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3 

SLEB2.3. Participa en conversas informáis 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. 

T2-T3 3 

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 

T3 3 
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repitan os puntos clave se o necesita 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

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). 

T1-T2-T3 4 

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. 

T1-T2-T3 3 

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). 

T1-T2-T3 3 

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. 

T1-T2-T3 3 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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). 

T2-T3 3 

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).  

 

T1-T22-T3 4 
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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. 

T2-T3 3 

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 formáis e as normas de 
cortesía básicas deste tipo de textos, e fai unha 
presentación do texto limpa e ordenada. 

T2-T3 3 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T2-T3 4 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 

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 

T3 3 

 
 

TÁBOA INDICADORA DA TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES 

T 1 Primeiro Trimestre 
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TÁBOA INDICADORA DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

CONSÉGUEO 
PLENAMENTE 

CONSÉGUEO 
CONSÉGUEO 

CON 
DIIFICULTADE 

NON O 
CONSEGUE 

CONSÉGUEO 
DE XEITO 

DEFICIENTE 

5 4 3 2 1 

Cumpre moi ben 
a tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 
se lle dan e se lle 
piden ao 100% 

Cumpre ben a 
tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 

se lle dan e se 
lle piden 80% 

Cumpre con 
suficiencia a 

tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 60% 

Non cumpre  de 
xeito satisfactorio 

a tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 40% 

Cumpre a tarefa 
de xeito 

deficiente. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 20% 

100% 80% 60% 40% 20% 

 

9.1.3. TERCEIRO CURSO DE ENSINANZA SECUNDARIA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

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.  

T1-T2-T3 5 

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 

T1-T2-T3 4 

T 2 Segundo Trimestre 

T 3 Terceiro  Trimestre 
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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. 

SLEB1.4. 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. 

T1-T2-T3 3 

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. 

T1-T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e in teracción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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.  

T1-T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3 

SLEB2.3. Participa en conversas informáis 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. 

T2-T3 3 

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 

T3 3 
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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 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

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). 

T1-T2-T3 4 

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. 

T1-T2-T3 3 

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). 

T1-T2-T3 3 

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. 

T1-T2-T3 3 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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). 

T2-T3 3 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos seus intereses ou ás súas T1-T2-T3 4 
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afeccións (por exemplo, para asociarse a un club 
internacional de xente nova). 

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. 

T2-T3 4 

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 formáis e as normas de 
cortesía básicas deste tipo de textos, e fai unha 
presentación do texto limpa e ordenada. 

T2-T3 3 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 

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 

T3 3 

 
TÁBOA INDICADORA DA TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES 

T 1 Primeiro Trimestre 



 
 
 
 
 

 

76 

 

 

TÁBOA INDICADORA DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

CONSÉGUEO 
PLENAMENTE 

CONSÉGUEO 
CONSÉGUEO 

CON 
DIIFICULTADE 

NON O 
CONSEGUE 

CONSÉGUEO 
DE XEITO 

DEFICIENTE 

5 4 3 2 1 

Cumpre moi ben 
a tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 
se lle dan e se lle 
piden ao 100% 

Cumpre ben a 
tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 

se lle dan e se 
lle piden 80% 

Cumpre con 
suficiencia a 

tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 60% 

Non cumpre  de 
xeito satisfactorio 

a tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 40% 

Cumpre a tarefa 
de xeito 

deficiente. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 20% 

100% 80% 60% 40% 20% 

 

9.1.4.  CUARTO CURSO DE ENSINANZA SECUNDARIA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

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.  

T1-T2-T3 4 

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 

T1-T2-T3 4 

T 2 Segundo Trimestre 

T 3 Terceiro  Trimestre 
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elabore algo do que se lle dixo. 

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.  

T1-T2-T3 4 

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.  

T1-T2-T3 3 

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. 

T1-T2-T3 3 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e in teracción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 4 

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.  

T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 
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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.  

T1-T2-T3 5 

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. 

T1-T2-T3 5 

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.  

T1-T2-T3 4 

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).  

T1-T2-T3 4 

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. 

T1-T2-T3 4 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 3 

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).  

T1-T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3

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. 

T2-T3 3 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
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consecución 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T1- T2-T3 3

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. 

T1- T2-T3 3 

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.  

T2-T3 3 

 

 
TÁBOA INDICADORA DA TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES 

 

 

TÁBOA INDICADORA DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

CONSÉGUEO 
PLENAMENTE 

CONSÉGUEO 
CONSÉGUEO 

CON 
DIIFICULTADE 

NON O 
CONSEGUE 

CONSÉGUEO 
DE XEITO 

DEFICIENTE 

5 4 3 2 1 

Cumpre moi ben a 
tarefa. 

 

Cumpre ben a 
tarefa. 

 

Cumpre con 
suficiencia a 

Non cumpre  de 
xeito satisfactorio 

Cumpre a tarefa 
de xeito 

T 1 Primeiro Trimestre 

T 2 Segundo Trimestre 

T 3 Terceiro  Trimestre 
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E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 
piden ao 100% 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se 
lle piden 80% 

tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 60% 

a tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 40% 

deficiente. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 20% 

100% 80% 60% 40% 20% 

 

9.1.3. PRIMEIRO CURSO DE BACHARELATO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

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.  

T1-T2-T3 5 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 
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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. 

T1-T2-T3 3 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e in teracción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

SLEB2.2. Toma parte en conversas formáis 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. 

T1-T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 

SLEB2.4. Participa en conversas informáis, 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. 

T2-T3 3 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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 

T1-T2-T3 5 
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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. 

SLEB3.2. 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). 

T1-T2-T3 5 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T1-T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3 

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.). 

 

T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

 

T2-T3 
3 

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

T2-T3 3 
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cursa, preferencias, etc.) cunha finalidade específica, como 
inscribirse nun curso ou solicitar un campamento de verán. 

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.  

T2-T3 5

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 formáis e normas de 
cortesía máis comúns neste tipo de textos, cunha 
presentación limpa e ordenada do texto. 

T3 3 

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). 

T3 3 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 
4 

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. 

T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3

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. 

T2-T3 3 

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 

T2-T3 3 
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eficacia. 

 
 

TÁBOA INDICADORA DA TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES 

 

 

TÁBOA INDICADORA DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

CONSÉGUEO 
PLENAMENTE 

CONSÉGUEO 
CONSÉGUEO 

CON 
DIIFICULTADE 

NON O 
CONSEGUE 

CONSÉGUEO 
DE XEITO 

DEFICIENTE 

5 4 3 2 1 

Cumpre moi ben a 
tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 
se lle dan e se lle 
piden ao 100% 

Cumpre ben a 
tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 

se lle dan e se 
lle piden 80% 

Cumpre con 
suficiencia a 

tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 60% 

Non cumpre  de 
xeito satisfactorio 

a tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 40% 

Cumpre a tarefa 
de xeito 

deficiente. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 20% 

100% 80% 60% 40% 20% 

 

9.1.4. SEGUNDO CURSO DE BACHARELATO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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.  

 

T1-T2-T3 5 

T 1 Primeiro Trimestre 

T 2 Segundo Trimestre 

T 3 Terceiro  Trimestre 
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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. 

T1-T2-T3 5 

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. 

 

T1-T2-T3 4 

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 educativos), ou 
menos habituais pero referidas a necesidades inmediatas 
en situacións de comunicación comúns se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 

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. 

T1-T2-T3 3 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e in teracción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, 
sobre aspectos concretos de temas académicos ou 

T1-T2-T3 3 
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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. 

SLEB2.3. 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. 

T2-T3 3 

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. 

T2-T3 3 

SLEB2.5. Toma parte en conversas formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico 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. 

T2-T3 3 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 5 

SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo claramente 

T1-T2-T3 5 
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estruturados, relacionados con asuntos do seu interese 
persoal, académico ou ocupacional (organización de grupos 
de traballo, información sobre actividades de formación 
específicas, etc.). 

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). 

T1-T2-T3 4 

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. 

T1-T2-T3 4 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera 
soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambian información, ideeas e 
opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 
temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

T2-T3 3 

SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficiais ou institucionais 
como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo 
se se lle solicitan documentos para unha estadía no 
estranxeiro 

T2-T3 3 

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 académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

T2-T3 3 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T2-T3 
3 

SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (nivel de estudos, materias 
que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade específica, 
como solicitar unha bolsa. 

T2-T3 4 

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios T2-T3 3
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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 normas de cortesía, tamén nas redes sociais. 

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. 

T3 3 

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 académico, 
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. 

T3 3 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución 

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. 

T1-T2-T3 
4 

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. 

T2-T3 4 

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. 

T2-T3 3

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. 

T2-T3 3 

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 

T2-T3 3 
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escolar, suficientes para comunicar con eficacia. 

 

 

 
 

TÁBOA INDICADORA DA TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES 

 

 

TÁBOA INDICADORA DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

CONSÉGUEO 
PLENAMENTE 

CONSÉGUEO 
CONSÉGUEO 

CON 
DIIFICULTADE 

NON O 
CONSEGUE 

CONSÉGUEO 
DE XEITO 

DEFICIENTE 

5 4 3 2 1 

Cumpre moi ben a 
tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 
se lle dan e se lle 
piden ao 100% 

Cumpre ben a 
tarefa. 

 
E quen de  

comprender as 
informacións que 

se lle dan e se 
lle piden 80% 

Cumpre con 
suficiencia a 

tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 60% 

Non cumpre  de 
xeito satisfactorio 

a tarefa. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 40% 

Cumpre a tarefa 
de xeito 

deficiente. 
 

E quen de  
comprender as 

informacións que 
se lle dan e se lle 

piden ao 20% 

100% 80% 60% 40% 20% 

 
 

9.2.  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
A avaliación é unha parte integrante do proceso educativo, cunha función basicamente orientadora e de control 

da calidade de todas as accións que se emprenden dentro do mesmo. Para que esta función sexa efectiva debe 
involucrar a todos os elementos que, dun xeito ou outro, interveñen no desenvolvemento do propio proceso. Polo que 
a avaliación do grao de cumprimento dos obxectivos será continua e formativa. Levarase a cabo igualmente unha 
avaliación inicial dos coñecementos dos alumnos e alumnas, dado que algún/unhas xa estudaron esta materia en 
cursos anteriores, e resulta conveniente para as profesoras da materia que nos ocupa coñecer os diferentes niveis 
para poder achar o modo de diversificar axeitademente a súa tarefa de ensino. A forma que empregaremos para 
lograr a nota acadmémica da terceira avaliación ou avaliación final será sumativa e integrará os resultados da 
avaliación que o profesorado fará de cada alumno/a, así como os resultados tanto da autoavaliación como da 
coavaliación. 

T 1 Primeiro Trimestre 

T 2 Segundo Trimestre 

T 3 Terceiro  Trimestre 
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Faráselle entrega dos boletíns coas cualificacións, persoalmente ou vía correo ordinario no caso da non 
presencia do alumno/a no Centro ese día, ao alumno/a cada trimestre, coincidindo coas datas fixadas para este 
propósito ao inicio deste curso pola xefatura de estudos en acordo co claustro de profesores (18 de decembro, 18 de 
marzo e 27 de xuño, agás para a terceira avaliación de 2º de Bacharelato cuxos boletíns se entregarán tras as 
sesións de avaliación que terán lugar o 23 de maio). 

Na práctica, a realización da avaliación leva consigo: 

� Dispoñer dunha boa información, suficiente e verdadeira, que se refira tanto ao que está sucedendo ao 
longo do proceso que se avalía, como aos resultados finais do mesmo. 

� Empregar convenientemente esa información para tomar as decisións máis pertinentes coa intención de 
mellorar o propio proceso e o seu resultado final. 

Esta concepción da avaliación implica considerala como un proceso continuo, a través do que se obtén e analiza 
información sobre o desenvolvemento e os resultados do proceso educativo, de maneira que resulte valoralo, tomar 
decisións ao redor deste e introducir as modificación que conduzan á súa mellora. A detección e satisfacción das 
necesidades educativas é, xa que logo, o que lle outorga sentido á avaliación. 

Así pois, a avaliación debe entenderse como un conxunto de actividades e tarefas programadas para recoller e 
analizar información, e por iso mesmo debe dotarse de técnicas e instrumentos que garantan a súa calidade 
converténdoa nun proceso rigoroso e sistemático. 

Agora é preciso establecer cales son as características que debe reunir a avaliación na etapa de Educación 
Secundaria Obrigatoria (ESO) e no Bacharelato. 

A avaliación concíbese na práctica da maneira que segue: 

� Individualizada , centrándose na evolución de cada alumno/a e na súa situación inicial e particularidades 
(para iso temos a avaliación inicial/diagnóstica e as reunións de departamento e claustro de profesores 
posteriores). 

� Integradora , isto é, referida ao conxunto das capacidades expresadas nos obxectivos xerais da etapa e as 
áreas e materias, así como os criterios de avaliación das mesmas e das competencias clave. Estes 
obxectivos xerais e criterios de avaliación, axeitados ás características do alumnado e ao contexto social e 
cultural do centro, teñen que ser o punto de referencia permanente da avaliación dos procesos de 
aprendizaxe dos alumnos/as. Para iso, contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a 
flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación seleccionados. 

� Cualitativa , na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada situación particular e se 
avalían de forma equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento do alumno/a, non só os de carácter 
cognitivo. 

� A avaliación do proceso de aprendizaxe debe perseguir unha finalidade claramente formativa , é dicir, terá 
sobre todo un carácter educativo e orientador, e referirase a todo o proceso, desde a fase de detección das 
necesidades ata o momento da avaliación final. Achegaralle ao alumno ou alumna a información precisa para 
mellorar a súa aprendizaxe e adquirir estratexias axeitadas. 

� Continua , xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos momentos ou fases. Para 
dotar á avaliación de carácter formativo é necesario que esta se realice dunha forma continuada e non de 
modo circunstancial, de maneira que se faga patente ao longo de todo o proceso de ensino e aprendizaxe e 
non quede limitada a actuacións que se realizan ao final do mesmo. Só deste xeito se poderá orientar de 
forma realista o propio proceso de aprendizaxe dos alumnos/as, introducindo as modificacións necesarias 
que eviten chegar a resultados non desexados ou pouco satisfactorios. 

No desenvolvemento da avaliación formativa, definida como un proceso continuo, existen uns momentos 
considerados claves -inicial, continua, final-, cada un dos cales lle afecta máis directamente a unha parte 
determinada do proceso de aprendizaxe, na súa programación, nas accións orientadas a facilitar o seu 
desenvolvemento e na valoración dos resultados. 
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MOMENTOS 
DA 

AVALIACIÓN 
CARACTERÍSTICAS DAS DIFERENTES AVALIACIÓNS 

RELACIÓN CO PROCESO 
DE APRENDIZAXE 

 

 

 

INICIAL 

- Permite coñecer cal é a situación de partida dos alumnos/as e comezar 
desde o principio cunha actuación axeitada as súas necesidades, intereses 
e posibilidades. 

- Realízase a comezos da etapa, nivel, curso ou unidade didáctica, para 
orientar sobre a programación, metodoloxía a utilizar, organización da aula, 
actitudes a desenvolver... 

- Utiliza diferentes técnicas para establecer a situación e dinámica do grupo-
clase no seu conxunto e a de cada alumno/a individualmente. 

- Medirase a competencia comunicativa do alumno/a mediante unha proba 
obxectiva oral e escrita para determinar o punto de partida da ensinanza do 
novo curso. 

Afectaralle máis directamente 
ás dúas primeiras fases do 
proceso: diagnóstico das 

condicións previas e 
formulación dos obxectivos. 

 

FORMATIVA 

- 

CONTINUA 

- Valora o desenvolvemento do proceso de ensino e  aprendizaxe ao longo 
do mesmo. 

- Orienta as diferentes modificacións que se deben realizar sobre a marcha 
en función da evolución dos alumnos/as e do grupo, e das distintas 
necesidades que vaian aparecendo. 

- Ten en conta a incidencia da acción docente. 
- Actividades orais: diálogos entre compañeiros/as, diálogos co profesor/a 

(expresión oral)… Escoita activa de documentos reais e comentarios sobre 
os mesmos (comprensión oral). 

- Actividades escritas: exercicios estruturais e de sistematización, 
cuestionario sobre lecturas (comprensión escrita), redacción de diferentes 
documentos (expresión escrita) … 

- Actividades individuais ou grupais: como, por exemplo, a realización de 
tarefas ou proxectos. 

- Probas obxectivas orais ou escritas, realizadas puntualmente, do mesmo 
tipo que as levadas a cabo no desenvolvemento das clases. 

- Cumplimento das pautas para entrega de traballos e mantemento da 
carpeta de linguas: o alumnado e coñecedor das mesmas e mediante as 
mesmas avaliaranse algunhas das competencias clave (CAA, CSEE, etc.) 

- Hai que subliñar que sempre se observará o comportamento do alumno/a 
na aula (CSC): participación, interese, respecto cara aos compañeiros/as, 
respecto polas normas en xeral, tolerancia á hora da realización de tarefas 
en grupo … 

Aplícase ao que constitúe o 
núcleo do proceso de 

aprendizaxe: obxectivos, 
estratexias didácticas e 

accións que posibiliten o seu 
desenvolvemento. 

SUMATIVA 

- 

FINAL 

- Consiste na síntese da avaliación continua e tamén ten que ver coa 
maneira en que  se levou a cabo todo o proceso. 

- Reflicte a situación final do proceso. 
- Permite orientar para a introdución das modificacións necesarias no 

Proxecto Curricular e a planificación de novas secuencias de ensino e 
aprendizaxe. 

- Proba que terá como referente os criterios de avaliación recollidos na 
Concreción Curricular do Centro e que incluirá todos os elementos 
recollidos ao longo do proceso educativo. 

Ocúpase dos resultados, unha 
vez concluído o proceso, e 
trata de relacionalos coas 

carencias e necesidades que 
no seu momento foron 
detectadas na fase do 

diagnóstico das condiciónss 
previas. 

 

 
Así mesmo, contémplase no proceso a existencia de elementos de autoavaliación autocorección e coavaliación, 

de xeito que se implique aos alumnos e alumnas no proceso. 
O obxecto da avaliación dos alumnos e alumnas refírese ao grao de asunción das finalidades e ao grao de 

consecución dos obxectivos xerais da etapa na materia de francés segunda lingua estranxeira. Por iso, para poder 
realizar a avaliación é preciso definir uns criterios que sexan observables e medibles ao longo de todo o proceso 
educativo e como resultado final do mesmo, de maneira que sirvan de puntos de referencia á hora de valorar en cada 
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alumno/a o grao no que chegou a desenvolver as capacidades desexadas, así como as dificultades que puido atopar 
nalgunha delas. 

En canto aos instrumentos que deben medir as aprendizaxes dos alumnos/as deberán cumprir unhas normas 
básicas: deben ser útiles, isto é, teñen que servir para medir exactamente aquilo que se pretende medir: o que un 
alumno/a sabe, fai ou como actúa e deben ser viables, a súa utilización non pode entrañar un esforzo extraordinario 
ou imposible de acadar, finalmente, deben ser múltiples e deben complementarse entre si xa que entre todos poden 
ofrecer matices diferentes. 

Para emitir esa cualificación, o profesorado deste departamento, fará uso dos procedementos e instruentos 
descritos na taboa que segue:  

 
PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS 

Observación directa e sistemática  
de cada alumno/a 
(le travail quotidien ) 

Trátase dun instrumento de avaliación 
fundamental e básico posto que nos 
permite obter informacións directas e 
espontáneas respecto das actitudes 

persoais de cada alumno/a, das formas 
que ten de organizar e realizar os 

traballos, das estratexias que emprega 
e, por último, das dificultades as que se 
enfronta e da forma concreta en que é 

capaz de superalas. 
 

Os momentos e situacións que nos permitirán levar a  cabo está observación 
serán: 
- durante o traballo individual, 
- durante as tarefas grupais, 
- durante as postas en común (debates, coloquios ...), 
- mediante as formas concretas de participación durante as explicacións na aula, 
- mediante a revisións sistemática das actividades realizadas fóra da aula 

(biblioteca, sala de idiomas e/ou informática, sala de audiovisuais …), 
- durante as actividades extraescolares (saída ao teatro …) e 
- nos momentos de atención individualizada. 

 
Entre as observacións concretas, destacaremos os ins trumentos que seguen: 

� Asistencia, comportamento e actitude: 
Valoraranse os seguintes aspectos: 
� Grao de interese das preguntas que formula ou as dúbidas que expón. 
� A forma de traballar na clase, cando o fai só ou en grupo. 
� O interese que demostra nas distintas actividade orais e/ou escritas propostas 

na clase e para realizar fóra do horario lectivo. 
� A atención que presta cando se están a autocorrixir ou cocorrixir ou no 

proceso de aprendizaxe. 
� Nivel de participación nas actividades de carácter voluntario. 
� A idoneidade do seu comportamento en situacións determinadas e a 

corrección das súas formas ao dirixirse aos demais (compañeiros/as ou 
docente). 

 
� Actividades escritas:  

Valoraranse todas aquelas actividades realizadas en soporte papel ou 
informático que traballe o alumno/a na clase e na casa. Poden ser individuais ou 
en grupo, así como as obrigatorias ou voluntarias. (A  través da observación 
directa o profesorado avaliará.  por un lado,  o grao de consecución do alumno/a 
de obxectivos conceptuais e procedementais e, por outro, a súa actitude e 
comportamento na aula). Isto será reflectido no caderno do profesor. 
 

� En canto á actitude teranse en conta aspectos como o desenvolvemento nas 
actividades da aula facendo uso da lingua estranxeira, a disposición para o 
traballo, a atención prestada na clase, a perseveranza, o cumprimento dos 
prazos e a limpeza na entrega dos traballos de clase, a cooperación cos 
compañeiros/as, o  coidado do material... 
� O “cahier de l’élève” que acompaña ao libro de texto tamén poderá ser 

recollido e avaliado pola docente cando considere oportuno facelo. 
� A “carpeta de linguas” na que alumnado terá que ter todo o material 

fotocopiado que lle sexa entregado, os apuntamentos e as tarefas 
debidamente corrixidas, poderá serlle requirida pola docente en calquera 
momento para a sua avaliación. 
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� Os traballos, que a profesora poida solicitar de xeito individual, en parellas ou 
en grupo, tamén serán avaliados e a súa puntuación formará parte da nota 
final do trimestre ao que correspondan. 

� O profesorado fará un seguimento do traballo autónomo do alumnado nas 
plataformas dixitais que as editoriais propoñen ou en calquera outra 
plataforma proposta pola docente. Este traballo será valorado. 
 

� Revisión do traballo de clase: Con especial atención á realización das tarefas e a 
corrección dos erros na clase, valorando igualmente a orde e a presentación 

 
� Plan lector: inclúe actividades de busca de información. Valorarase: 

� Acerto nas respostas. 
� Exposición oral, en lingua francesa sempre que se poida, dos argumentos 

seguidos para pescudar a resposta. 
� Fluidez e seguridade no discurso oral. 
� Realización de actividades de lectura comprensiva. 
� Cuestionario sobre as lecturas propostas (segundo a etapa). 

Intercambios orais directos co 
alumno/a 

(Je m’exprime) 

− Diálogos 
− Entrevistas 

– Xustificacións das faltas de asistencia 

Revisión da parte correspondente á 
lingua francesa da carpeta de linguas  

e dos traballos de cada alumno/a. 
(les devoirs et les projets ) 

A  través desta revisión poderemos obter indicación s claras sobre aspectos 
como: 

- ata onde foi capaz de chegar o alumno/a con respecto á proposta de traballo 
exposta; 

- se foi ou non capaz de aplicar os contidos aprendidos nas situacións propostas; 
- que nivel presenta respecto á expresión escrita e á ortografía; 
- onde atopou maiores dificultades; 
- cales son os seus hábitos e métodos de traballo; 
- cales son as ideas ou conceptos que elaborou incorrectamente; 
- como é a presentación que fai dos traballos e cales son as características da súa 

grafía; 
 
Como non haberá caderno senón unha carpeta de linguas, a parte da mesma 

dedicada a FSLE deberá recoller os traballos feitos polo alumnado tanto na clase 
como fóra dela. Poderá ser avaliado pola docente ao longo de calquera das tres 
avaliacións cantas veces o considere oportuno. Valoraranse os contidos recollidos, 
así como a limpeza e a organización. 

Probas obxectivas 
-específicas e de control- 

(les interros ) 

Probas específicas, obxectivas e abertas para cada nivel. Estas probas específicas 
constarán de apartados diferenciados que permitan cuantificar tanto a expresión 
como a comprensión, escritas e orais, as estratexias de comunicación e de 
aprendizaxe, o desenvolvemento das competencias básicas así como os contidos 
reflectidos na secuenciación das distintas unidades. Podemos salientar os seguintes 
tipos de probas: 

− Probas de aplicación. Trátase de exercicios abertos nos que se lle pide ao 
alumnado a aplicación dos coñecementos e as habilidades aprendidas. 

− Presentación de temas e comentarios de lecturas. Probas de grande 
utilidade para avaliar as capacidades de organización, comprensión e 
síntese do alumnado, e para detectar o nivel de interiorización que 
realizaron respecto aos contidos. 

− Probas sobre a aprendizaxe de conceptos lingüísticos ou gramaticais. 
Permiten avaliar a claridade de ideas que posúe o alumno/a respecto dos 
conceptos estudiados e, á vez, a súa capacidade de expresión e aplicación 
dos mesmos. 

− A entrevista. Permite explorar o desenvolvemento do proceso de 
aprendizaxe de forma individual e, en particular, valorar a expresión oral. 

 
As probas de control poderán ser dunha ou varias unidades didácticas. Para 
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favorecer o proceso de asimilación da lingua, e poderán tratar os contidos de forma 
acumulativa, é dicir, contidos xa vistos nas semanas, meses ou avaliacións 
anteriores. 

O número de probas en cada avaliación quedará a criterio do profesor/a que poderá 
decidir tamén facer probas (de curta duración e sobre conceptos traballados na aula)  
sen previo aviso. 

Os contidos das probas de control poderán ser conceptuais (vocabulario, gramática, 
etc.) e procedementais (exercicios ou tarefas prácticas nas que o alumno/a deberá 
poñer en funcionamento os coñecementos teóricos). 

Tamén haberá probas específicas sobre as lecturas recomendadas ou  libros de 
lectura, nos niveis que así o requiran. 

Haberá probas de control escritas, pero tamén orais (de comprensión e de 
expresión). 

(O valor de cada pregunta estará correctamente indicado na mesma proba). 
(Valorarase a orde, claridade e limpeza na presentación de todas e cada unha das 

probas). 

Traballos especiais de carácter 
absolutamente voluntarios. 

(Je veux bien! ) 

Ao comezo de cada avaliación faranse propostas da traballos de carácter 
voluntario. Estes traballos non poderán contar na avaliación global de modo negativo; 
o alumno ou alumna que os realice obterá por eles unha puntuación positiva, ou 
ninguna puntuación se o traballo non tivese a calidade necesaria. 

Nalgunhas ocasións estes traballos poderanse presentar como unha actividade 
obrigatoria para todos. 

 

10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

ESO 
 

E 
 

Bach. 

Nota da avaliación 
Actitude e 

Comportamento 
10% 

Actividades e Tarefas  
60% 

(dixitais ou en soporte papel) 
(Neste apartado estarían as 

exposicións orais, un mínimo de unha 
por trimestre, así como as lecturas 

obrigatorias) 

Probas específicas 
30% 

Traballos voluntarios 
(sumados á nota obtida) 

De 0 a 10 pts De 0 a 1 pt. De 0 a 6 pts De 0 pts 3 De 0 a 1 pts 

 

- Trae sempre o material 
- Ten unha boa actitide perante 

a materia (francés) 
- Asiste regularmente á clase 
- Chega con puntualidade ao 

comezo da sesión 
- Cumpre os prazos na entrega 

das diferentes tarefas 
- É respectuoso/a cos 

compañeiros/as e coa 
profesoras 

- Coida o seu material e aquel 
existente na aula 

- É autónomo/a no seu proceso 
de aprendizaxe 

- Amosa motivación 

- Realiza regularmente os 
exercicios que selle mandan 
tanto do cahier de l’élève 
como do livre 

- A parte de francés da súa 
“carpeta de linguas” está 
ordenada e ao dia 

- Exprésase oralmente con 
corrección (liaison, 
pronunciación,  intonación, 
léxico ...) 

- Realiza de forma 
comprensiva as lecturas 
que se lle recomendan. 

- Probas escritas (exames 
conceptuais, controis de 

léxico e verbos, 
comprensión de textos 

...) 
- Probas orais 

(exposicións obrigatorias 
puntuadas a través de 

rúbrica, diálogos, 
exercicios de escoita 

activa ...) 

- Sempre xirará ao redor 
dun tema que teña que 
ver coa francofonía e 
nunca será exposto nas 
horas lectivas da 
materia, se é o caso o 
alumno/a faralle entrega 
do material dixital á 
profesora que o 
supervisará e 
comentará de xeito 
directo e indivivual co 
alumno/a. 

Máximo 10 pts Máximo 1 punto Máximo 6 pts Máximo 3 pts Máximo 1 pts 

 10% 
da nota da avaliación 

60% 
da nota da avaliación 

30% 
da nota da avaliación 

10% 
da nota da avaliación 

Cálculo da nota media por avaliación 
Se o alumno/a realiza correctamente tres das seis tarefas que tiña que facer un trimestre (cada tarefa tería, xa 
que logo, un valor de 1), obtería un 5, isto é: 
60 _______ 6      x = 30 x 6  =  3 pts 
30 _______ X               60 
Dado que a nota máxima deste apartado é un 6, teremos que multiplicar ese 5 por 0,6 o que nos indicará que o 
alumno/a no que se refire ás actividades e tarefas, obtivo un 3 no trimestre, que sumado ao resto dos criterios a 
ter en conta nos proporcionará a nota da avaliación. 
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11. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS PARA ACADAR UNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA EN FSLE 

11.1. 1º de ESO 

FRANCÉS 1º de ESO 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

M.B1.1Comprende 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 

M.B1.2 Usa estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto 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.  

M.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. 

MB1.4. 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

M.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.  

M.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. 

M.B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, datas, cantidades) 
moi habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de palabras e frases moi simples memorizadas, e facéndose 
comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito.  

M.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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

M.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. 

M.B3.2. Seguir instrucións básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas e predicibles, e traballadas 
previamente. 

M.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.  

M.B3.4. Comprender textos propios de situacións cotiás próximas, como invitacións, felicitacións, notas, avisos, billetes de 
transporte, entradas, etiquetas ou xogos coñecidos. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

M.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. 

M.B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal.  
M.B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 

actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
M.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. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

M.B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significado 
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evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer 
entender. 

M.B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 

M.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. 

M.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.  

M.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. 

M.B5.6. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

- Saúdar 
- Presentarse, presentar a alguén 
- Contar ata 100 
- Dicir cal e o seu color favorito 
- Nomear o material escolar 
- Identificar a unha persoa ou obxecto 
- Falar do horario escolar (meses, días da semana, materias, horas) 
- Pedir información sinxela a alguén como o seu nome, idade, enderezo… 
- Expresar os gustos (j’adore, j’aime, je n’aime pas, je déteste) 
- Describir a alguén 
- Saber dicir a data 
- Facer valoracións 
- Describir accións 
- Situarse no espazo. 
- Preguntar e dicir a idade 
- Falar da familia. 
- Dar ordes ou consellos 
- Expresar a posesión 
- Realizar compras e facer comentarios sobre a roupa 
- Preguntar e expresar a causa 
- Preguntar e dicir a hora 
- Falar das tarefas cotiás 
- Propoñer, pedir e rexeitar alimentos 
- Falar das comidas 

 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler  
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
- Os artigos definidos. 
- Os artigos indefinidos. 
- Qu’est-ce que c’est? C’est; ce sont… 
- Il y a…  
- Os verbos en –er 
- O verbo être 
- O verbo avoir 
- Formación do feminino dos adxectivos. 
- Formación do plural 
- Oracións negativas. 
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- A elisión. 
- on=nous 
- As preposicións de lugar. 
- Os determinantes posesivos. 
- O imperativo afirmativo. 
- Os determinantes demostrativos. 
- O verbo mettre 
- Pourquoi… parce que… 
- O  verbo faire 
- Os determinantes partitivos 
- O verbo prendre 
- Os verbos pronominais 

- Palabras transparentes 
- Os saúdos 
- O alfabeto 
- As cores 
- Os números do 0 ao 999 
- O material escolar 
- As materias 
- Os días da semana 
- Os meses 
- As catro estacións do ano 
- Os deportes e o tempo de lecer 
- Os adxectivos descritivos 
- As partes do corpo 
- Os membros da familia 
- Os medios de comunicación 
- A roupa 
- A hora 
- As fórmulas de cortesía (tu ou vous, je voudrais) 
- Os alimentos 
- As comidas 
- As actividades cotiás 

- Os saúdos 
- Personaxes francófonos célebres (históricos e actuais) 
- A escola en Francia: sistema escolar, horarios e materias, instalacións… 
- Os deportes 
- As festas francesas 
- Os símbolos franceses e a divisa 
- Os xestos ecolóxicos no día a día 
- Breves apuntamentos da xeografía de Francia (montañas, ríos máis importantes, cidades famosas, fronteiras...) 
- Alimentación e dietética 

 

 11.2. 2º de ESO 

FRANCÉS 2º de ESO 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

M.B1.1. Comprende preguntas e informacións relativas á información persoal e pública moi básica (identificación persoal, 
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gustos, etc.), así como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento e actividades na aula. 
M.B1.2. Usa estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os 

detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e 
uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no contexto, e as experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que 
coñece. 

M.B1.3. Comprende 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. 

M.B1.4. Comprende 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

M.B2.2. Interactua de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas moi básicas relativas a saúdos, 
despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender. 

M.B2.3. Intercambia 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. 

M.B2.4. Da e obten 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

M.B3.1. Utiliza 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. 

M.B3.2. Segue instrucións e consignas básicas, e comprende avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas e predicibles e 
traballadas previamente, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con apoio visual. 

M.B3.3. Comprende 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. 

M.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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

M.B4.1. Aplica 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. 

M.B4.2. Completa documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 
M.B4.3. Escribe mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 

actividades cotiás e de necesidade inmediata. 
M.B4.4. Produce 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. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

M.B5.1. Discrimina patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significado 
evidente, e pronuncia e entoa con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer 
entender. 

M.B5.2. Recoñece e utiliza as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para o seu nivel 
escolar. 

M.B5.3. Utiliza 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. 

M.B5.4. Produce textos e infire o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir das experiencias e os 



 
 
 
 
 

 

99 

FRANCÉS 2º de ESO 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 
M.B5.5. Participa 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. 

M.B5.6. Distingue e leva a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos de 
devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente. 

- Describir unha escena 
- Falar da volta ao instituto 
- Falar das actividades propias 
- Comunicarse en clase 
- Describir fisicamente unha persoa ou animal 
- Pedir información sobre a identidade dunha persoa 
- Expresar os seus sentímentos 
- Indicar un itinerario, de onde se ven, a onde se vai 
- Invitar a unha persoa; aceptar ou rexeitar unha invitación 
- Expresar a posesión 
- Realizar compras de comestibles 
- Explicar unha receta de cociña (expresando as cantidades) 
- Falar da casa, habitación, obectos persoais 
- Contar feitos pasados 
- Pedir un menú 
- Falar das costumes e da alimentación 
- Falar dunha estación e da meteoroloxía 
- Realizar comparacións 
- Falar do porvir (previsións, desexos, proxectos) 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (comme); finalidade (pour); 
comparación (le plus, le moins); consecuencia (alors); explicativas (parce que). 

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

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

- Negación ( rien). 

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

- Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé composé avec avoir et être sans 
accords); futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 

- Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (savoir); posibilliade/probabilidade (peut-être); 
necesidade (il faut);  permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 

- Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (articles contractés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs...); a 
posesión ; a cualidade (formación regular dos adxectivos). 

- Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dúas cifras; articles 
partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un peu, trop, pas assez + Adj., une boîte, un paquet); o grao. 

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, mouvement, direction, provenance (venir + 
contraction de), destination (aller + contraction à). 

- Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en (année)); indicacións de tempo (demain, hier); duración 
(de…jusqu’à, en ce moment); anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à partir de). 

- Expresión do modo 

- Roupa e cores 
- O material esscolar 
- Os numeros cardinais (ata un millón) 



 
 
 
 
 

 

100 

FRANCÉS 2º de ESO 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

- Adjectivos descritivos 
- Países e nacionalidades 
- As sensacións (faim, soif, sommeil, mal, peur...) 
- A cidade: lugares, itinerarios... 
- As profesións 
- Actividades e tempo de lecer 
- Compras e tendas de alimetación 
- Os alimentos 
- As receitas 
- A casa: cuartos, mobles, decoración... 
- Expresións de lugar 
- Poñer unha mesa: pratos, vasos, cubertos, mantel... 
- Expresión da frecuencia 
- As estacións e a meteoroloxía 
- Os animais  
- As medidas e as cantidades 
- Expresión de tempo (o futuro) 

- A unión europea 
- A seguridade vial 
- As festas tradicionais en Francia 
- Casas insólitas: yourte, conteneur, péniche… 
- Literatura e cine: A. Dumas (Les trois mousquetaire), V. Hugo (Notre Dame de Paris), … 
- Lugares franceses sorprendentes:  Carcasonne, Le Louvre, Le mont Blanc, … 

 

11.3. 3º de ESO 

FRANCÉS 3º de ESO 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

M.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. 

M.B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou 
neutro, e que versen sobre asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do propio 
campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe 
e se poida volver escoitar o dito.  

M.B1.3. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves. 
M.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. 

M.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. 

M.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. 

M.B1.7. Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas, que conteñan conversas, narracións e/ou descricións 
predicibles, e de presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e léxico moi básico, e o apoio de imaxes moi 
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá e de necesidade inmediata, previamente traballados, e que estean 
pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que sexa necesario escoitalas máis dunha vez. 

Bloque 2. Produción de textos orais 
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M.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. 

M.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. 

M.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.  

M.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. 

M.B2.5. Dar información sobre datos básicos persoais, expectativas ou gustos, utilizando un repertorio moi básico de 
expresións memorizadas sinxelas e habituais sobre estes datos, sempre que poida pedir confirmación da comprensión á 
persoa interlocutora ou que se lle repita o dito. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

M.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. 

M.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. 

M.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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

M.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. 

M.B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 
M.B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 

actividades cotiás e de necesidade inmediata. 
M.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. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

M.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. 

M.B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para o seu 
nivel. 

M.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. 

M.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. 

M.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. 

M.B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar, sempre que sexan traballados na clase previamente. 
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- A escolarización en Francia 
- A Francofonía : os DROM. 
- A moda e os adolescentes 
- A linguaxe das novas tecnoloxías (redes sociais) 

- Falar da volta ao colexio e dos horarios de clase 
- Coñecer aos compañeiros/as 

- Falar dos gustos propios e costumes 

- Presentarse e dicir a nacionalidade 
- Presentar e describir a alguén 
- Falar da personalidade de alguén 
- Dar datos precisos sobre outra persoa 
- Dicir cales son as calidades e os defectos de alguén 
- Falar dos diferentes estilos á hora de vestir, da moda nos xoves 
- Falar con paixón dos propios gustos 
- Expresar matices, intensidade 
- Contar unha actividade en pasado 
- Expresar sensacións e emocións 
- Facer recomendacións 
- Dar a súa opinión sobre o futuro do planeta 
- Falar do futuro 
- Falar das propias intencións e proxectos 
- Orientarse nunha cidade, describir lugares 
- Preguntar e indicar un camiño, enderezo 
- Construír unha narración en pasado 
- Falar das tarefas do fogar e de pequenos servizos 
- Expresar enfado, indignación 
- Expresar a frecuencia 
- Dar as grazas, expresar agradecemento 
- Explorar o universo dixital 
- Comparar obxectos 
- Falar do pasado e dos recordos da infancia 

- Os tempos verbais: presente e passé composé 
- As palabras  interrogativas 
- Os adxectivos de personalidade 
- Il / elle est, c’est / c’est un(e)… 
- Il / elle est + nacionalidade 
- Os pronomes relativos (qui, que) 
- Revisión : à, en, au(x) 
- Os adxectivos cualificativos 
- O xénero dos adxectivos 
- Os adverbios de intensidade 
- A negación (1): ne…rien, ne… jamais 
- O passé composé (afirmativo/ negativo, e dos verbos pronominais) 
- Os conectores de tempo 
- Avoir besoin de/d’ + nome  + infinitivo 
- Il  fait / on doit + infinitivo 
- O verbo devoir 
- O futuro simple (formación, verbos irregulares) 
- O pronome y 
- O imperfecto e o passé composé (situar una acción / describir accións sucesivas) 
- A negación (2): plus, personne 
- Construcións verbais con pronomes de complemento directo e indirecto 
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- O comparativo e o superlativo 
- O imperfecto (construción) 

Os sentimentos. 
- A vida cotiá: o colexio, as actividades complementarias e extraescolares, os gustos 
- Os países e as nacionalidades 
- Os adxectivos de personalidade (calidades e defectos) 
- Os signos do zodíaco 
- A roupa 
- Os adverbios de intensidade 
- Os conectores de tempo (cronoloxía) 
- As sensacións e as emocións 
- A expresión da opinión 
- A expresión do tempo (meteorolóxico) 
- O medio  
- A linguaxe da novas tecnoloxías (sma, móbiles....) 
- A cidade 
- As preposicións de lugar 
- Expresións para expoñer o decorado dunha acción nunha narración 
- As tarefas do fogar 
- As relacións persoais 
- A frecuencia 
- As redes sociais 
- As ferramentas dixitais 
- Expresións de tempo (pasado) 
- A escola de antano 

 

11.4. 4º de ESO 

FRANCÉS 4º de ESO 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- M. B1.1. Coñece e sabe 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.  

- M.B1.2. Identifica 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.  

- M.B1.3. Comprende 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.  

- M.B1.4. Comprende 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. 

- M.B1.5. Comprende 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

- M.B2.2. CoñecE e sabe 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. 

- M.B2.3. Intercambia 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.  

- M.B2.4. Produce 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. 

- M.B2.5. Da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal, educativo ou ocupacional, e xustifica 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 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- M.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. 

- M.B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas sinxelas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, e con apoio visual. 

- M.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.  

- M.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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

- M.B4.1. Aplica estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, 
redacción do borrador, revisión do texto e versión final), a partir de modelos ben estruturados e traballados previamente. 

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

- M.B4.3. EscribE mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás ou do seu interese. 

- M.B4.4. ProduciE 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. 

- M.B4.5. Escribe, 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. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

- M.B5.1. Discrimina patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis común, recoñecendo os seus significados 
evidentes, e pronuncia e entoa 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. 

- M.B5.2. Recoñece e utiliza 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. 

- M.B5.3. Utiliza 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. 



 
 
 
 
 

 

105 

FRANCÉS 4º de ESO 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

- M.B5.4. Produce textos e infire o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.  

- M.B5.5. Participa 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. 

- M.B5.6. Distingue e leva 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); utiliza un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu 
nivel escolar, e emprega 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 

- Expresar emocións, sentimentos e sensacións 

- Describir e comentar fotos 

- Dar unha apreciación positiva sobre unha viaxe (real ou imaxinaria) 

- Describir un obxecto polo miúdo 

- Construír un relato en pasado 

- Relatar as propias costumes 

- Falar do seu carácter 

- Describir unha persoa con todo luxo de detalles (físico e carácter) 

- Expresar a pertenza (á+promoms toniques, pronoms possessifs) 

- Referir feitos e palabras 

- Informarse, solicitar informacións concretas 

- Falar das vantaxes e inconvenientes 

- Formular hipóteses e prediccións 

- Describir os diferentes momentos dunha acción 

- Protestar, defenderse dunha acusación 

- Expresar unha restricción (ne que/qu’) 

- Dar consellos 

- Expresar a obriga ou a prohibición 

- Indicar unha acción aterior a outra no pasado 

- Expresar a causa 

- Falar de feitos ou accións hipotéticas 

- Formular educadamente unha petición 

- Expresar a finalidade, o desexo e a opinión 
 

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

- Relacións temporais (puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.). 
- Exclamación (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles, C’est parti!). 
- Negación (ne…jamais, ne… rien, ne… personne, ne…plus). 
- Interrogación Quel, quelle, quels, quelles, pronomes interrogativos (ex. lequel, laquelle, etc.), Moi non, Moi non plus). 
- Expresión do tempo: presente (verbos irregulares), pasado (passé composé, imparfait), futuro (futur proche, futur simple), 

condicional (fórmulas de cortesía e consello). 
- Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (parfois, jamais), incoativo (futur proche), 

terminativo (passé récent). 
- Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); posibilliade/probabilidade (il est probable que, 

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

- Expresión da existencia (presentativos); pronomes persoais, pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y", 
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proposicións adxectivais (où, dont); a cualidade, a posesión (adxectivos posesivos). 
- Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais; números ordinais; artigos partitivos). Adverbios de cantidade e 

medidas (beaucoup de, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)); o grao.  
- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; 

pronome " y "). 
- Expresión do tempo; divisións (au moment où); indicacións de tempo (la semaine dernière, le mois dernier,); anterioridade 

(déjà, ça fait…que); posterioridade (ensuite, puis); secuenciación (puis, enfin); simultaneidade (pendant, alors que); frecuencia 
(toujours, souvent, pas souvent, parfois, jamais). 

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

- As emocións, os sentimentos e as sensacións 
- O corpo (partes) 
- Os medios de transporte 
- As cidades e os países 
- O tempo e a frecuencia 
- Os trazos de carácter 
- Os verbos introductores do discurso (dire, annoncer, affirmer...) 
- Expresións gráficas ‘imagées’ relacionadas con animais (poser un lapin, mémoire d’éléphant...) 
- Expresións gráficas ‘imagées’ relacionadas coa meteoroloxía (un frois de canard, un temps de chien, tomber des 

hallebardes...) 
- A météoroloxía e algúns fenómenos naturais 
- As profesións 
- O medio e a ecoloxía 
- As tarefas domésticas 
- A vida cotiá 
- Os adxectivos descritivos (trazos da cara) 
- As características dos obxectos 

- Un poeta francés do seculo XX: Jacques Prévert 
- Un ‘slammeur’ francés : Grand Corps Malade 
- As Fábulas: de Esopo a La Fontaine 
- Planeta e ecoloxía 
- A vida dun artista de circo: O circo do sol 
- Dous grandes detectives da literatura: Maigret (Georges Simenon) e Hercule Poirot (Agatha Christie) 
- Algunhas invencións francesas : les conserves, le braille, la poubelle… 

 

11.5. 1º de Bacharelato 

FRANCÉS 1º de Bacharelato 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

M.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.  

M.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, 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. 

M.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.  

M.B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre argumentacións básicas, puntos de vista e 
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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. 

M.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. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais 

M.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. 

M.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. 

M.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. 

M.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. 

M.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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

M.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. 

M.B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, sinxelas e predicibles, de carácter público, institucional ou corporativo. 
M.B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou narrativos breves e ben estruturados nos que se 

informa de acontecementos, se describen accións, persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións con expresións 
sinxelas, relativos a experiencias e a coñecementos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

M.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.  

M.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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

M.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. 

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

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

M.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. 

M.B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de estrutura clara, breves ou de extensión media, sobre asuntos cotiáns 
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ou temas de interese persoal ou educativo, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando os recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de estruturas e un léxico 
de uso frecuente de carácter xeral. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

M.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. 

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

M.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. 

M.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. 

M.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. 

M.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. 

M.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. 

- Facer comparacións 
- Dar a propia opinión 
- Argumentar 
- Expresarse sobre realidades sociais (inmigración, emigración, paro, crise económica...) e ser quen de comparar unhas con 

outras 
- Interpretar unha pasaxe dunha obra teatral 
- Interpretar unha secuencia cinematográfica 
- Redactar en estilo indirecto 
- Expresar os gustos e as preferencias 
- Poder manter un debate 
- Ser capaz de contruír un poema 
- Reflexionar sobre costumes e comportamentos 
- Realizar un test 
- Expresar a opinión dos demais 
- Buscar e discriminar informacións en Internet 
- Explicar as propias actitudes 
- Expresarse sobre os propios comportamentos 
- Resumir o contido dun documento 
- Expresar o seu acordo o rexeitamento respecto de algo 
- Contar un historia (en pasado, presente e futuro) 

 
- O lugar dos adxectivos 
- O artigo des ou de  
- O futuro e o condicional 
- A negacións 
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- A restricción 
- Os verbos impersoais 
- As préposición chez, de, par, parmi, entre 
- As concordancias 
- O superlativo 
- A comparación 
- A formación e colocación dos adverbios 
- A interrogación (directa e indirecta) 
- Os complementos de persoas 
- Os demostrativos 
- A formación do feminino e do plural 
- O xerundio e o participe présent 
- Os adxectivos e pronomes indefinidos 
- Os pronomes relativos 
- Relacións lóxicas: conxunción 
- Relacións lóxicas: disxunción 
- Relacións lóxicas: oposición (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par contre, malgré, pourtant, tout de même) 
- Relacións lóxicas:  causa  (puisque) 
- Relacións lóxicas:  finalidade  (de façon à, de manière à + Inf.) 

- Relacións lóxicas: comparación  (plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus) 
- Relacións lóxicas: consecuencia (de telle manière que, de façon à ce que) 
- Relacións lóxicas: condición (si, même si + Indic.) 
- Relacións lóxicas: estilo indirecto. 
- Relacións temporais (depuis, de… jusqu’à, lorsque, avant/après + Inf., au moment où, (à) chaque fois que). 
- Exclamación (Que, Hélas!) 
- Negación (personne ne…, rien ne…, ne…aucun, ne… que, ne… pas encore). 
- Interrogación (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel). 
- Expresión do tempo: presente; pasado; futuro. 
- Expresión do aspecto: puntual; durativo (il était une fois); habitual (de temps en temps, chaque, tous les); incoativo, 

terminativo. 
- Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (réussir à); posibilliade/probabilidade (c’est (presque) certain); necesidade; 

obriga/prohibición (défense de, défendu de+ Inf.); permiso (permettre de faire qqch. à qq´un, donner la permission à qq’un de 
faire qqch); intención/desexo (penser/espérer + Inf,); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son 
livre/s’est fait couper les cheveux); condicional (conditionnel présent) ; cortesía. 

- Expresión da existencia: presentativos; a entidade; a cualidade; a posesión. 
- Expresión da cantidade e do grao. 
- Expresión do espazo (Expresión do tempo: puntual ; divisións; indicacións de tempo; duración; anterioridade; posterioridade; 

secuenciación; simultaneidade); frecuencia.  
Expresión do modo (de cette manière, de cette façon là). 

- Debatir: (prendre position, exprimer son accord, faire des concession, exprimer son desaccord, hésiter, insister, demander des 
précisions) 

- Léxico relacionado coa descripción (externa – interna) 
- Léxico relacionado cos gustos. 
- Léxico relacionado coa saúde. 
- Léxico relacionado cos proxectos. 
- Léxico relacionado coa intereses. 
- Léxico relacionado coas dúbidas 

- As convencións sociais 
- O recoñecemento e uso dos diferentes niveis de lingua 
- A linguaxe non verbal: les gestes 
- As honomatopeyas máis frecuntes 
- Acontecementos socio-políticos e culturais máis relevantes 



 
 
 
 
 

 

110 

FRANCÉS 1º de Bacharelato 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

- As abreviaturas e siglas máis frecuentes 

 
 

11.6. 2º de Bacharelato 

FRANCÉS 2º de Bacharelato 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

M.B1.1. Nas actividades de aula persevera no seu proceso de comprensión, axustándoo as necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso,  facendo anticipacións do que segue (palabras, 
frases, respostas, etc...) e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e 
as experincias doutras linguas. 

M.B1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes  gravadas ou de vva voz , claramente articuladas, 
que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir información. 

M.B1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, información  relevante e detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades académicas ou ocupacionais de carácter habitual e predicible (datos persais, formación, 
gustos, intereses e expectatvas ou plans de futuro), sempre que poida pedir que se lle repita ou que se formule, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

M.B1.4. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo: tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes e centros educatiivos). 

M.B1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que participa, explicacións ou xustifiicaci, articulados de maneira 
clara, así como a formulación de hipóteses e a expresión de sentimentos.  

MB1.6. Identifica, con apoio visual,  as ideas principais e información relevante en presentación ou charlas ben estruturadas e 
de exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito educativo e os aspectos máis 
significativos  de noticias de televisión claramente articuladas, así como o esencial de anuncios publicitarios ben 
estruturados e articulados con claridade, nunha variedade estándar da lingua e cando as imaxes faciliten a comprensión. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

M.B2.1. Participa activamente en intercambios comunicativos na aula, utilizando a maiorías das veces a lingua estraneira, 
producindo mensaxes adecuadas ás situacións de comunicación reais ou simuladas, e colaborando para enteender e 
facerse entender. 

M.B2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de temas académicos ou ocupacionais do seu interese, organizando a información basica 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. 

M.B2.3. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara sobre asuntos cotiáns 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 o plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións; 
expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos  e temas como, por exemplo, a música, o cine, 
a literatura ou os temas de actualidade. 

M.B2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de comunicación lingüística 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, saúde e lecer) 
e sabe solicitar atención, información e axuda. 

M.B2.5. Toma parte en connversas formais e entrevistas de carácter académico ou osupacional, sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando información pertinente sobre feitos concretos, expondo os seus puntos de vista de maneira 
sinxela e con claridade. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

M.B3.1. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos de xénero informativo, en 
calquera soporte ben estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de 
artigos divulgativosl sinxelos e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente arguentativo, adecuados 
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ao seu nivel escolar, sempre que poida reler a sección difíciles. 
M.B3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e comunicacións de carácter público 

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

M.B3.3. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos e sobre a realización de actividades 
e normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural). 

M.B3.4. Identifica en lecturas adaptadas al liñas xerais do argumento, o carácter dos personaxes e as súas relacións, e as 
caractéristicas do lugar e o tempo en que se desenvolven. 

M.B3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte, na que se describen ffeitos e experiencias, impresións e 
sentimentos; nas que se narran feitos e experiencias, e se intercambian iformación, ideas e opinións sobre aspectos 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

M.B3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficicial ou institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se lle solicitan documentos para unha estadía de estudos no estranxeiros). 

M.B3.7. Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta (glosarios, 
dicionarios, encicopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes e vídeos ou 
animacións que axuden á sompresión sobre temas relativos a materias académicas ou asuntos ocupacionais relacionados 
coa súa especialidade o cos seus intereses. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

M.B4.1. Escribe correspondencia persoal, describe experienciais, narra feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas e intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os aspectos que lle 
parecen importantes e xustificando brevemente as súas opinións sobre eles. 

M.B4.2. Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica ou laboral (nivel de estudos, materias que 
cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como solicitar unha bolsa. 

M.B4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves 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 sociais. 

M.B4.4. Escribe correspondencia formal básica, fundamentalmente destinada a pedir ou dar información e solicitar un servizo 
respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos, cunha presentación limpa e 
ordenada do texto. 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia inte rcultural e plurilingüe 

M.B5.1. 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. 

M.B5.2. 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 
súas produción ás convencións sociolingüísticas da lingua meta. 

M.B5.3. Participa en proxectos (elaboración de materiais multmedia, folletos, carteis, recensión de libros e péliculas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

M.B5.4. 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 e s t r u t u r a s  s i n t á c t i c o-d i s c u r s i v 
a s e l é x i c o necesarios, propio do seu nivel escolar,  suficientes para comunicar con eficacia. 

- Facer comparacións 
- Dar a propia opinión 
- Argumentar 
- Expresarse sobre realidades sociais (inmigración, emigración, paro, crise económica...) e ser quen de comparar unhas con 

outras 
- Interpretar unha pasaxe dunha obra teatral 
- Interpretar unha secuencia cinematográfica 
- Redactar en estilo indirecto 
- Expresar os gustos e as preferencias 
- Poder manter un debate 
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- Ser capaz de contruír un poema 
- Buscar a maneira de comunicar co grupo na lingua estranxeira 
- Asegurarse de entender correctamente ao interlocutor/a (membro do grupo-clase) 
- Interrogar a alguén sobre os seu sentimento e emocións 
- Expresar o punto de vista propio e o propio (des)acordo 
- Expresar os sentimentos, emocións, gustos e preferencias propios 
- Resumir unha situación 
- Expresar unha opinión 
- Describir un lugar 

 
- Expresións de relaccións lóxicas: 
                                                        -  conxuncións, disxuncións;  
                                                        - oposición/concesión;  
                                                        - finalidade;  
                                                        - consecuencia; 
                                                        - condición. 
- O estilo indirecto 
- Relacións temporais ( alors que, tandis que) 
- Exclamacións 
- Negación (pas du tout, absolument pas) 
- Interrogación (Question rapportée –Elle veut savoir comment tu es venue jusqu’ici) 
- Expresión do tempo: presente, pasado, futuro (il y a, depuis, pendant, pour, en, ...) 
- Expresión do aspecto: puntual (conclusif) e  “j’ai fini mes devoirs” durativo (inchoatif “je commence à veillir”, habitual itératif 

“chaque jour je prends un café”, duratif “j’écris depuis des année mon journal intime). 
- Expresión da modalidade: factualidade; capacidade; posibilidade/probabilidade; necesidade; obriga/prohibición; 

intención/desexo (j’amerais que / je voudrais que / ça me plarais que + Subjonctif). 
- Voz pasiva 
- Condicinal de cortesía (pourriez-vous me passer le pain). 
- Presentativos (voici/voilà; il y a; c’est; soit –hypothèse, argumentation–; quant à) 
- A entidade (artigos, substantivos, pronomes persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, en, 

y. 
- A posesión (pronoms possessifs) 
- Expresión da cantidade (environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple, ...), artigos partitivos, adverbios de cantidade, 

medidas e grao (un peu de, beaucoup de, assez de, autant, davantage, très...) 
- Expresión do espazo: preposición e adverbios de lugar e posición (devant, derrière, entre, en face, au milieu de, ailleurs, 

dedans,...), distancia (jusqu’à / au / en / où), movemento (vers, à, jusqu’à / au, de, par), dirección (ici, là-bas, ...), procedencia 
(venir de / d’ / du / des,...) e destino (aller à l’ / en / au, ...) 

- Expresión do tempo: puntual, indicacións de tempo, duración (toujours), secuenciación (pour conclure), simultaneidade (à 
mesure que) e frecuencia (parfois). 

- Expresión do modo: a formación dos adverbios, a súa función e formación (-amment / -emment /-ment). 

- Expressions: mon oeil !, Il est cinglé !, J’en ai ras-le-bol !, C’est rasoir !, C’est un truc de ouf ! 
- Léxico das redes sociais (chatter, (re)twitter / poster un tweet, créer / modifier son profil (sur)...) 
- Léxico relacionado coas relacións sociais (individualisme, solidarité, solitude, confiance, isolement...) 
- Léxico relacionado coas enfermidades (avoir mal á..., la migraine, la varicelle, ausculter,...) 
- Léxico relacionado co carácter (accro, mordu, tolérant, tiède, ouvert, serein,...) 
- Léxico relacionado medios de comunicación (magazine, publications, quotidiens, chaîne, blog,...) 

- A francofonía. O día internacional da francofonía (arredor do 20 de marzo de todos os anos)  
- A linguaxe de signos internacional 
- A linguaxe non verbal: o significado da mirada 
- A xeración Z (o cerebro dixital) 
- A síndrome de Stendhal (XIXe s.) 
- Os medios de comunicacións actuais 
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12. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 
INICIAL OU DIAGNÓSTICA 

Ao longo do mes de setembro, levarase a cabo en todas as etapas (e niveis) unha proba de avaliación inicial ou 
diagnóstica. 

1º ESO 

É necesario ter en conta que, polo xeral, o alumnado de 1º de ESO non tivo ningún tipo de contacto co Francés, 
polo tanto, a proba da avaliación inicial será moi básica e, posto que os enunciados da mesma estarán en lingua 
francesa, o alumnado precisará do apoio/axuda do profesor para a súa realización. 
A grandes trazos está proba tentará demostrarlle ao alumnado que sabe máis do que cre saber e que se aplican 
o aprendido noutras linguas (castelán, galego e inglés) á nova lingua estranxeira estarán aprendendo a 
relacionar e a traballar aplicando o que xa saben a algo que descoñecen. 
A proba versará basicamente en coñecementos culturais básicos (questions à choix multiples et autres) 
recoñecemento de palabras francesas no medio de idénticas palabras noutras linguas. Así como na 
identificación de pratos típicos franceses ou monumentos e accidentes xeográficos franceses. Se houbese 
tempo e dispuxésemos dunha aula multimedia, tamén traballariamos no recoñecemento de secuencias en 
francés (no medio doutras e diferentes linguas), pero este curso non será posible. 

2º ESO 

Expresión oral : presentación dun mesmo ao grupo 
Comprensión oral : visualización dun pequeno vídeo e preguntas sobre o mesmo 
Expresión e Comprensión escritas : realización dun test de nivel que recolla os contidos mínimos esixidos en 
1º de ESO para valorar o nivel de adquisición dos mesmos e lectura comprensiva dun pequeno texto sobre o 
que terán que contestar algunha pregunta. 

3º ESO 

Expresión oral : presentación e falar dos gustos propios. 
Comprensión oral : visualización dun pequeno vídeo e preguntas sobre o mesmo 
Expresión e Comprensión escritas : realización dun test de nivel que recolla os contidos mínimos esixidos en 
2º de ESO para valorar o nivel de adquisición dos mesmos e lectura comprensiva dun pequeno texto sobre o 
que terán que contestar algunha pregunta. 

4º ESO  

Expresión oral : resumo do último libro que leron ou da última pelicula que visualizaron (uso de diferentes 
tempos verbais) ou no seu defecto un resumo das vacacións. 
Comprensión oral : Escoita da canción “Alors on danse” de Stromae e completar unha ficha. 
Expresión escrita : realización dun test de nivel que recolla os contidos mínimos esixidos en 3º de ESO para 
valorar o nivel de adquisición dos mesmos, así mesmo algunhas preguntas de cultura e civilización francesas. 
Comprensión escrita : lectura comprensiva dun pequeno texto sobre o que terán que contestar a unhas 
preguntas. 
Especial coidado cos alumnos/as que non cursaron a materia en 3º de ESO, aos que se lle realizará o mesmo 
test que en 3º de ESO con algunhas preguntas a maiores que poderán contestar por deducción ou eliminación 

1º de Bac. 

Expresión oral : onde e como pasaches as vacacións ou cales son os teus proxectos académicos de fututo (a 
escoller) 
Comprensión oral : escoita da canción “Je vole” interpretada por Louane e completar as palabras que faltan 
Expresión escrita : consta da lectura comprensiva dun texto ao que trán que contestar verdadeiro ou falso en 
cada caso e dun segundo texto no que se lles pide que sigan unhas  instrucións. realización dun test de nivel 
que recolla os contidos mínimos esixidos en 3º de ESO para valorar o nivel de adquisición dos mesmos, así 
mesmo algunhas preguntas de cultura e civilización francesas. 
Compresión escrita : realización dun test de nivel que recolla os contidos mínimos esixidos en 4º de ESO para 
valorar o nivel de adquisición dos mesmos, así mesmo algunhas preguntas de cultura e civilización francesas. 

2º de Bac. 

Expresión oral : que agardas do teu futuro académico, que cres que che espera este curso, a que lle tes medo, 
cales son as cousas que máis / menos che gustan de 2º de bacharelato. 
Comprensión oral : visualización da curta do youtuber Cyprien “Si le Président était youtubeur” e completar un 
questionario de 10 preguntas. 
Expresión escrita : consta da lectura comprensiva de catro pequenos textos e da redacción ás respostas as 4 
preguntas que se lles fai respecto de cada un deles (C’est à dire B1 – Lire)  
Compresión escrita : consta da lectura comprensiva de catro pequenos textos e das das respostas as 4 
preguntas concretas que se lles fai respecto de cada un deles (C’est à dire B1 – Lire)  
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Tanto os resultados das probas como, as posteriores reunións de avaliación, son un excelente instrumento que 
marca efectivamente se será necesario empregar medidas de reforzo e cales deberán ser. Así mesmo son un punto 
de partida para repasar todos aqueles contidos do ano académico anterior. 

Tamén son primordiais cando se está a falar dunha materia optativa que os alumnos/as poden cursar ou non o 
ano académico anterior. Con estas probas, desde comezo do curso se poden adoptar as medidas necesarias para 
mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe de cada alumno/a. 

 
13.  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Introdución 
Xa se viu que o currículo oficial da área de Segunda Lingua Estranxeira (Francés) para a etapa de Educación 

Secundaria Obrigatoria e 1º de Bacharelato expón como obxectivo principal a adquisición dunha competencia 
comunicativa en todas as súas vertentes: gramatical, discursiva, sociolingüística, estratéxica  e sociocultural. 

Para alcanzar este obxectivo os contidos están artellados en catro bloques: 

1. A comunicación oral e escrita. Actividades para dotar aos alumnos/as dos  contidos necesarios para 
expresarse oralmente e por escrito. Para iso séguense tres pasos:  

a. Iniciar a práctica con actividades deseñadas para pescudar os coñecementos previos que posúen.  
b. Practicar os novos contidos en combinación con contidos xa adquiridos dentro dun marco 

comunicativo que ofreza pautas de comportamento válidas na vida real (como describir persoas, 
resolver problemas...). As actividades abarcan as catro destrezas básicas: entender, ler, falar e 
escribir. 

c. Usar os novos contidos en situacións novas de aprendizaxe: diálogos, xogos, proxectos... 
 

2- A reflexión sistemática. Actividades para fomentar nos alumnos/as unha actitude de análise e reflexión sobre 
a lingua francesa. Para que esta reflexión sexa óptima e preciso: 

a. Baseala en variadas actividades orais e escritas, e orientala con preguntas. 
b. Guiar ao alumno/a na creación de resumos gramaticais e léxicos personalizados. 
c. Fomentar o uso de materiais de consulta para reforzar e ampliar os coñecementos de léxico e os 

contidos gramaticais. 
d. Fomentar a indución e dedución de normas gramaticais. 

 

3- As estratexias de aprendizaxe. Actividades  para facilitar a aprendizaxe da lingua. Son moi variadas e 
contribúen, indirectamente, a fomentar a motivación dos alumnos: 

a. Usar fórmulas feitas e linguaxe xestual para compensar as propias limitacións. 
b. Organizar o aprendido. 
c. Realizar gran variedade de actividades lingüísticas individuais ou grupais e interactivas.. 
d. Recorrer a técnicas de aprendizaxe máis lúdicas: cancións, adiviñas, xogos, actividades plásticas, 

dramatizacións... 
e. Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo aquelas estratexias máis 

útiles para cada un: ler, memorizar, escribir, debuxar, repetir, ... 

4- Os aspectos socioculturais: Actividades para informar ao alumno/a sobre respecto de aspectos da vida e 
valores propios dos países de fala francesa e outros. Algúns medios son: 

a. Comparar comportamentos alleos cos do propio país/lugar fronte a unha mesma situación. 
b. Detectar en prensa e literatura xuvenil algúns temas e valores da cultura estranxeira e comparalos 

cos propios. 
c. Familiarizarse con lugares,  nomes, datos históricos, símbolos e outros elementos representativos da 

cultura francesa. 
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Concreción 
As docentes terán presente o obxectivo fundamental nesta área de coñecemento, que é  o desenvolvemento da 

competencia comunicativa en francés, é dicir, aprender unha lingua para ser capaz de comunicarse e desenvolverse 
con éxito tanto no plano oral como no escrito, dunha maneira natural. 

Daremos logo prioridade á expresión sen descoidar a parte gramatical do idioma, que será empregada como 
medio ou complemento para favorecer a comunicación. 

Centraremos a nosa tarefa no desenvolvemento das catro habilidades que leva consigo á aprendizaxe dunha 
lingua e utilizaremos para isto unha metodoloxía flexible fronte á rixidez dos métodos tradicionais.  Isto é, utilizaremos 
o que consideremos mellor de cada método segundo o requira a situación de aprendizaxe do alumnado. Debemos ter 
en conta os diferentes niveis, as diversas capacidades e os diferentes estilos de aprendizaxe dos alumnos/as, 
programando tarefas que requiran distinto nivel de coñecemento. Á súa vez, estas tarefas terán que ser variadas 
para que o alumno/a mostre as súas capacidades e poida desenvolver a súa autonomía.  

Tratarase de que o alumnado, de acordo coas súas capacidades, se comunique xa sexa entre compañeiros/as ou 
coa profesora empregando a lingua francesa pero, como se apuntamos arriba, seremos flexibles, polo que se fose 
necesario ,excepcionalmente, empregaremos a lingua galega ou a castelá antes de comprometer a comprensión . 

Fomentarase o traballo  en parellas ou grupos pequenos, xa que o diálogo é a base da comunicación aínda que 
tampouco se renunciará ao traballo individual, o que permitirá ao alumnado desenvolver as súas capacidades 
persoais.  

No caso de Bacharelato, a metodoloxía didáctica debe incidir no pulo da autonomía persoal dos alumnos/as, en 
clara contraposición ao elemento grupal da Ensinanza Secundaria Obrigatoria. Trátase, en definitiva, de afondar na 
trascendente e imprescindible dimensión persoal que o alumnado deste curso (posto que non hai grupo de 2º de 
Bach.) terá que adoptar de xeito inmediato. 

Evidentemente, non todos os alumnos/as conseguen alcanzar os obxectivos propostos, polo que debemos 
programar actividades que lles axuden a estes últimos a conseguilos.  Estas actividades non teñen por que ser 
realizadas fóra da aula, senón que se poden simultanear as actividades de reforzo coas de ampliación.   

Teranse  en conta os diversos tipos de relacións que conforman a comunicación: competencia gramatical, 
competencia discursiva, competencia sociolingüística, competencia sociocultural así como as estratexias 
comunicativas. Será preciso prestar unha especial atención á aplicación das estratexias e técnicas de aprendizaxe 
para que o alumno/a poida enfrontarse a situacións reais de comunicación. 
As docentes acompañarán/axudarán ao alumnado a: 

- Entender o funcionamento do sistema lingüístico e reflexionar sobre este, comparándoo coa(s) lingua(s) 
materna(s)  para  así conseguir un bo nivel de comunicación. 

- Recoñecer os sistemas fonético e gramatical coas súas funcións e o léxico para utilizalos en situacións reais 
de comunicación. 

- Mellorar a comprensión e a producción oral e escrita dunha forma integradora, é dicir, dominar as catro 
destrezas básicas do idioma: lire, comprendre, parler e écrire. 

- Ofrecerlle ao alumnado todas as facilidades posibles para ampliar os seus coñecementos sobre os aspectos 
socioculturais do idioma que está aprendendo, evitando así que exprese os seus logros só en termos 
morfosintácticos e funcionais e conseguir que asimile a cultura francófonama. Buscarase salientar as 
características sociais e culturais máis relevantes dos países de fala francesa e ofrecerlle ao alumnado a 
oportunidade de contrastalas coas propias e comprender e aceptar mellor ás diferenzas. 

- Espertar no alumno o interese por conseguir un gro importante de autonomía no seu proceso de aprendizaxe 
persoal, recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle axude e conveña. 

- Motivar ao alumnado con temas de interese e ofrecerlle, ao longo do curso, unhas metas claras. 
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14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Preámbulo 
Como docentes, sabemos polas nosas experiencias anteriores que non existen dous alumnos/as iguais. Mesmo 

se nos detemos no primeiro curso da ESO, no que xeralmente todo o alumnado que conforma os diferentes grupos-
clase non tivo ningún contacto anterior coa lingua francesa, atopamos diferenzas moi acusadas dun estudante a 
outro, tanto na súa personalidade, como na súa forma de comportarse perante a materia ou no seu ritmo e forma de 
aprendizaxe. Ao tempo que as diferenzas lle confiren un enorme interese a tarefa de ensino, esa mesma riqueza de 
persoas e personalidades resulta un problema de complicada solución. 

Hogano, o feito de que os grupos-clase se compoñan dun número cada vez máis importante de alumnos/as e que 
unha porcentaxe importante dos mesmos/as requira unha dedicación case exclusiva, converte a tarefa do 
profesorado das diferentes materias practicamente nunha auténtica epopea. 

De calquera xeito, as profesoras deste departamento non son alleas ao privilexio que supón impartir unha materia 
optativa. Isto é, a práctica totalidade do alumnado, fundamentalmente da primeira etapa da ESO, está integrado por 
rapaces e rapaces que na súa meirande parte non precisan dun reforzo en lingua, lengua ou matemáticas, o que se 
lle supón por iso mesmo unha menor dificultade á hora de asimilar conceptos novos. Tamén é certo que, 
normalmente, o alumnado foráneo que se incorpora ao Centro non ten a posibilidade de escoller a optativa de FSLE 
dada a súa necesidade de reforzo en lingua galega. Pola contra esta mesma optatividade provoca algúns problemas 
en 4º da ESO (e 1º de Bacharelato), xa que nos atopamos con alumnos e alumnas que non cursaron FSLE o ano 
académico anterior e que, po iso mesmo, presentan un nivel de dominio da lingua moi dispar ao do grosso do seu 
grupo-clase de referencia.  

De feito, neste curso 2017-2018, temos alumnado en 4º ESO que non cursou FSLE en 3º xunto coa maioría do 
grupo que si o cursou. 

Para se enfrontar con grupos tan heteroxéneos é necesario que o profesorado dispoña de ferramentas eficaces 
para atender as diferentes necesidades que presenta tanta diversidade. 

O ensinante deberá, xa que logo, propoñer traballo específico e axeitado a cada casuística e realizar unha 
reflexión en profundidade sobre o tema, co obxectivo de que a diversidade se converta nunha riqueza onde 
converxan os distintos niveis e non nunha situación que fomente a división entre niveis de aprendizaxe cada vez máis 
diverxentes. Trátase en suma, de motivar ao alumnado para que acepte e dea por boas as diferentes maneiras de 
aprender. Búscase que o alumno/a medre coñecendo aos demais e, xa que logo, coñecéndose a si mesmo/a. 

As propostas feitas para tratar a diversidade na aula non implicarán o engadido de exercicios suplementarios 
alleos aos que ofrece o libro e/ou o caderno, senón un traballo de varios grupos en paralelo sobre determinadas 
actividades partindo de fichas que propoñen estratexias diferentes, máis ou menos complexas, e será a profesora a 
que decida o seu uso ou pola contra a súa non recomendación, segundo as circunstancias. 

En calquera momento, e sempre atendendo á diversidade, a profesora pode indicarlle ao grupo-clase en que se 
complementan os niveis (no canto de en que se opoñen) e procurar que as diversidades entre niveis e aptitudes se 
troquen en instrumentos de reflexión para “aprender a aprender”. 

Introdución 
Resulta inevitable atopar alumnos/as con distintas habilidades dentro da clase.  O material seleccionado polos 

membros deste departamento (como libros de texto e libros de exercicios) atenden estas necesidades en todos os 
niveis, proporcionándolle ás docentes material de apoio abondo para solucionar estes problemas. Este material ten 
en conta aqueles alumnos/as que desenvolven con facilidade as capacidades expresadas nos obxectivos e precisan 
realizar outras tarefas para non perder interese polo francés segunda lingua estranxeira. Para iso, os propios libros 
de texto achegan documentos diversos tanto nos seus contidos como no seus formatos e tarefas variadas. 

Ademais proporcionaráselles aos alumnos con máis dificultades, exercicios semanais de nivel básico, coa 
finalidade de que consigan poñerse ao nivel dos seus compañeiros de curso. 

As profesoras do Departamento de Francés terán en conta catro ámbitos de diversidade:  

1. A capacidade para aprender a aprender   
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Cada alumno/a ten a súa propia capacidade para aprender cousas e para retelas, sen que iso teña que ver coa 
súa capacidade intelectual, e todos os alumnos/as poden alcanzar un nivel mínimo, independentemente do ritmo 
de traballo que poida ter cada un deles/as. Tales son os aspectos que consideramos na pescuda inicial e en todo 
o desenvolvemento do curso.  

2. A motivación para aprender   
A motivación do alumno/a para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose dun segundo idioma 

estranxeiro, xa que depende de varios factores: por unha banda, do historial de éxito ou de fracaso que teña ata 
ese momento e, por outra banda, do proceso de aprendizaxe seguido. Isto influirá notabelmente tanto no nivel de 
motivacións individual coma na forma máis lóxica e funcional de presentarlles todos os contidos.  

3. Os estilos de aprendizaxe   
Existen moitos tipos de estudos sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora de estudar un idioma.  
Os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos cando se enfrontan ás súas tarefas escolares. Algúns 

alumnos/as poden reaccionar moi rapidamente e sen embargo necesitar varios intentos para asimilar unha idea, 
mentres que outros poden traballar máis a conciencia e aprender máis amodo, conseguindo o mesmo resultado. 
Este factor foi tido en conta nos libros de texto seleccionado dun modo sistemático. Por exemplo, á hora de 
ensinar as estruturas gramaticais incluíronse exercicios e táboas para aprender e repasar o presentado punto por 
punto, e tamén unha ampla repetición e práctica en distintas situacións para aqueles alumnos/as que non usen 
tanto o estilo analítico cando aprenden.  

Tamén se prestou unha atención especial á “modalidade sensorial preferente” dos alumnos/as (visual, auditiva 
ou quinesiolóxica), é dicir, ás posibles formas de levar á práctica o aprendido.  

Xa que logo, á hora de presentar as estruturas e as funcións, tivéronse en conta os distintos modos de 
aprendizaxe en toda as unidades, ofrecéndolle ao alumnado máis analítico numerosas oportunidades: táboas, 
preguntas de comprensión, esquemas e exercicios, e moita e variada práctica.  

4. Os intereses dos/as alumnos/as   
O esforzo por aprender un idioma (ademais estranxeiro) varía moito duns alumnos/as a outros dependendo do 

seu interese e/ou necesidade de facelo. Por iso se inclúen unha gran variedade de temas, intentando que sexan 
de interese para a maioría, e ofrecemos materiais para atender aos distintos niveis de coñecemento e estilos de 
aprendizaxe. Hai actividades graduadas de menor a maior dificultade e de maior a menor control tanto no Cahier 
de l’élève como no Livre de l’élève.  

Concreción 
A diversificación como resposta. “Educar na diversidade é unha actitude e unha convicción antes que un recurso 

técnico”. (Muñoz, E. e Alginet, J.; “Comprensividad y diversidad”, Cuadernos de Pedagogía, número 183). 
« Pédagogie différenciée en classe de FLE » Díaz-Corralejo, J. et Russell, E. Ed. Longman, Madrid 2001. 

A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada como para que cada 
alumno atope as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa aprendizaxe. Polo tanto, flexibilizar a 
intervención pedagóxica é unha condición obrigada se se quere atender axeitadamente á diversidade do alumnado. 

Esta diversidade queda reflectida nas diferenzas que presentan os alumnos/as en canto : 
• aos seus coñecementos previos, 
• ás súas ideas e representacións respecto da materia, neste caso, o francés, 
• aos seus intereses e expectativas, 
• ás súas aptitudes, 
• aos seus distintos ritmos de aprendizaxe, 
• aos seus distintos estilos de aprendizaxe e 
• ás súas actitudes con respecto á escola. 
 

Para ter en conta estas diferenzas disporase dun material complementario: 

Material complementario 
• Enderezos (páxinas) Internet (Le Point du FLE, Bonjour de France, Lexique Fle, 

Platea.pntic.mec.es, …). 
• C.D. audio para o alumnado con necesidades específicas na materia. 



 
 
 
 
 

 

118 

• Vídeos e CD-ROMS. 
• Exercicios de explotación de Internet, vídeos e actividades complementarias. 
• Exercicios de reforzo. 

 

E tamén de diversificación: 
Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas. 

1. Organización do espazo-clase e do agrupamento do alumnado segundo: 

a) as actividades 
b) os intereses e as motivacións dos alumnos/as 

 
2. Utilización de pluralidade de técnicas segundo os estilos de aprendizaxe do alumnado: 

a) Visuais. 
b) Auditivas. 
c) Cinéticas. 
d) Globalistas. 

 
3. Aplicación de distintas modalidades de traballo: 

a) Traballo individual, en parellas, en pequenos grupos ou en grandes grupos. 
b) Traballo en grupo de corte individual ou cooperativo. 

 
4. Utilización de diversos materiais e soportes: 

a) Auditivos. 
b) Escritos. 
c) Visuais. 

5. Alternancia de actividades e duración das mesmas: Itinerarios e secuencias distintas. 
A. Diversificación de actividades de aprendizaxe para un mesmo contido: 

a) Actividades de audición, sensibilización e comprensión oral global. 
b) Observación e traballo sobre a imaxe, relación texto e imaxe, comprensión escrita. 
c) Dramatizacións. 
d) Reflexión sobre a lingua. 
e) Lectura para extraer información concreta. 
f) Resposta a preguntas persoais. 
g) Exercicios de encher ocos. 
h) Observación de imaxes e resposta a preguntas sobre as mesmas. 
i) Traballos colectivos. 
j) Respostas orais. 
k) Test. 
l) Reflexión sobre a propia aprendizaxe: autoavaliación. 

B. Diversificación das ferramentas. 
a) Prácticas de ampliación e reforzo. 

I. Suxestións de variantes ou ampliación. 
II. Exercicios e actividades complementarias orais, escritas, individuais ooperativas. 

III. Sketches. 
IV. Karaoké 
V. Entrevistas en directo. 

b) Traballo sobre dificultades específicas. 
I. Exercicios e actividades complementarias sobre gramática, vocabulario, expresión oral e expresión 

escrita. 
II. Reforzo visual e auditivo de certas dificultades gramaticais. 
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c) Actividades facilitadoras das técnicas de estudo e autoaprendizaxe: 
I. Consulta: Apéndice gramatical, léxico persoalizado, dicionarios. 
II. Organización do traballo persoal: 

 Trucs pour apprendre. 
 Auto-évaluation. 
 Grilles d’auto et co-évaluation referentes aos contidos e destrezas. 
 Bilan oral e bilan écrit. 

15.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
Os recursos e materiais didácticos que se utilizarán na clase de francés, ademais dos libros de texto e o material 

de audio e vídeo que proporcionan as editoriais (concretamente Santillana) xunto co manual son os seguintes: 

Para as actividades  de comprensión oral serán necesarios CDs gravados de todo tipo e tamén material 
audiovisual (cancións , peliculas, vídeos…. En formatos mp3, dvd, en liña…) 

Bancos de actividades en liña proporcionadas pola editorial Santillana (editorial coa que se traballa en toda a 
ESO) seleccionadas para eses niveis de ensinanza. 

O material de vídeo permite a súa utilización de modos moi distintos e cada vez a súa explotación e maior na 
clase de idiomas.  Poden ser vídeos que acompañan a determinadas tarefas ou actividades, acceso aos programas 
de televisións francófonas (fundamentalmente franceses e canadenses), cinema (visualización de anacos de 
películas a través de youtube, etc.  

Empregaranse e/ou realizaranse así mesmo: 
� Discriminación de información e emprego de dicionarios en liña: 

http://www.le-dictionnaire.com/ 
http://www.les-dictionnaires.com/ 
https://fr.wikipedia.org 
http://www.larousse.fr/encyclopedie 
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/regards-sur/article/article/encyclopedies-gratuites-en-
ligne.html 
http://www.larousse.fr/dictionnaires 
https://www.lexicool.com/dictionnaire-traduction-espagnol.asp 
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/dictionnaire/fr-fr/ 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2009/dictionnaires-
en-ligne-larousse-dixel 

•  Dramatizacións de certas situacións e visionado de curtas adaptadas ao nivel de cada 
curso:http://fandefle.com/2014/10/10/le-theatre-en-classe-de-fle/  http://lewebpedagogique.com/2012/10/29/profs-
de-langues-voici-des-ressources-pour-loral/ 
https://languesetmerveilles.wordpress.com/tag/techniques-theatrales-en-classe-de-fle/ 

� Jeux de rôle :  http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article377  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/18008841a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/122/html/lepointdufle/lepointdufle.net/p/activitesdeclasse.htm 
http://emilie.en-savoie.com/jeuxderoles.htm 
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours1_CO/exp_or/dossier_telecharger/Exemples%20de%20sujets%20de%20j
eux%20de%20roles%20en%20classe%20de%20FLE.pdf 

� Lecturas de xeito individual ou grupal de artigos de revistas, xornais e bandas deseñadas en francés, tanto 
dentro como fóra da aula e visionado ce curtos e videoclips. 
BD: http://www.francparler-oif.org/la-bande-dessinee-en-classe-de-fle/ 
Courts métrages: http://tenseignes-tu.com/ressources/courts-metrages-fle/ 
   http://salledesprofs.org/tag/court-metrage/ 
La presse et les médias : https://agi.to/la-presse-et-les-medias-en-fle/ 

https://www.lepointdufle.net/penseigner/comprendre_les_medias-fiches-
pedagogiques.htm 
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� Lecturas e redaccións de cartas, postais, e-mails…: felicitation, invitation, télégrammes... 
http://fleneso.blogspot.com.es/2010/01/apprendre-ecrire-une-carte-postale.html 
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/ecrire-une-carte-postale-de-vacances.html 
https://fr.islcollective.com/resources/search_result?Tags=carte%20postale&searchworksheet=GO&type=Printabl
es 
http://www.francparler-oif.org/images/stories/parcours/presse2.htm 
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/ecrire-un-mail-pour-demander-des-renseignements-jai-fait-
une-reservation-en-ligne-mais-je-nai-pas-encore-recu-mes-billets.html 
https://fr.islcollective.com/resources/search_result?Tags=E-mail&searchworksheet=GO&type=Printables 

� Xogos, encrucillados, crebacabezas, etc.:  
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/jeux-fle/ 
http://tenseignes-tu.com/pratiques-de-classe/13-jeux-pour-la-classe/ 
https://www.lepointdufle.net/p/jeuxdelangue.htm 

� Xogar coas palabras axuda a adquisición de vocabulario de xeito agradable para os alumnos/as. 
http://lewebpedagogique.com/jeulangue/tag/jeux-linguistiques/ 
http://ticsenfle.blogspot.com.es/2014/08/prononctiation-virelangues-audio-lire.html 
https://www.youtube.com/watch?v=R7Bq7oQ0_B8 
http://bdemauge.free.fr/virelangues.pdf 
https://www.lalanguefrancaise.com/les-22-meilleurs-virelangues-exercice-elocution-francaise 

� Saída(s) de carácter cultural a representación(s) de teatro en francés ou a ciclos de cinema en versión orixinal 
cando sexa posible6. 

En canto ás actividades, debemos ter en conta os diferentes niveis, as diversas capacidades e os diferentes 
estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos/as. A este efecto, programaranse tarefas que requiran distintos niveis de 
dominio das competencias e habilidades precisas para o manexo da lingua. 

Con respecto aos temas transversais, a aprendizaxe de linguas estranxeiras facilita o seu tratamento, xa que os 
textos, orais ou escritos, que son a base das tarefas, deben reflectir en todo momento os intereses, gustos e 
necesidades dos alumnos/as de cara á súa formación integral. 

Libro de lectura 
Para os tres primeiros niveis da ESO, este departamento tomou a decisión de non marcar ningún libro de lectura 

obrigatoria. En 1º de ESO será suficiente coa lectura dos textos que van aparecendo no Livre de l’élève do que todos 
dispoñen. En canto aos niveis de 2º e 3º ESO, ademais dos textos comprendidos nos libros de clase, achegaráselle 
ao alumnado algún conto, fábula ou artigo actual de carácter informativo.  

Concretamente en 3º, con toda probabilidade realizarase a lectura (na casa e en voz alta) dalgún dos contos do 
Petit Nicolas que ao presentar léxico e estruturas sintácticas reiterativas lles resulta máis doado de entender. 

Le livre a téléchargé : http://franceinfo.us/03_books/books/sempe_petitnicolas.pdf 
Chapitre 19 (lecture et questionnaire) : http://notrelecture1.canalblog.com/ 
Chapitre 1 : http://notrelecture1.canalblog.com/archives/2008/11/26/11521669.html 
Chapitre 15 : http://notrelecture1.canalblog.com/archives/2009/04/21/13461979.html 
Etc. 
 

Para o grupo de 4º a lectura de Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry será obrigatoria tendo que realizar 
unha proba de comprensión lectora na 3ª e última avaliación. Tan só haberá unha lectura que o alumnado poderá 
descargar de forma gratuíta da páxina que de seguido se indica (ou comprar se así o desexa) e ir lendo ao longo do 
curso. Para completar esta parte, iremos realizando lecturas en voz alta (puntuadas) ao longo do ano (fábulas, 
artigos xornalísticos, pasaxes dalgunha obra clásica adaptada, etc). 

                                                      
6 Este curso xa temos prevista un saída ao teatro Principal de Santiago de Compostela para ver Notre Dame de Paris  o martes 20 de febreiro 
2018. Realizouse unha reserva de 200 localidades a finais do pasado curso. Neste preciso momento estase a levar a cabo o reconto definitivo de 
alumnado asistente para realizar o primeiro pagamento a actividade (aberta a todos os niveis que cursen a materia de FSLE). Para organizar 
outras actividades deste tipo é necesario contar co dispendio que representa o desprazamento ata Santiago debido á falta de ofertas culturais na 
propia vila.  
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http://www.ebooksgratuits.com/pdf/st_exupery_le_petit_prince.pdf 
 

En primeiro de bacharelato a lectura escollida será La tête en friche de Marie-Sabine Roger, unha novela do ano 
2008  (traducida ao castelán como “Mis tardes con Margueritte”) que foi levada ao cine en 2010. Poderemos ler en 
liña pequenos anacos do libro así como ter accedo ao resumo do mesmo. Esta lectura permitiranos visionar e 
traballar tamén a película en versión orixinal sen subtítulos. O alumnado tamén terá a posibilidade de descargar a 
obra ou ben lela en liña no enderezo que de seguida se apunta. 

 

      
 
 
https://booknode.com/la_tete_en_friche__016341/extraits?offset=2 
http://www.progettolingue.net/wp-content/uploads/2011-DP-La-tete-en-friche1.pdf 
http://extractionlivres.club/fafil/229005724X-tete-friche 
 

En segundo de bacharelato tampouco haberá unha lectura obrigaoria; o alumnado ira lendo artigos (en diversos 
soportes –papel ou dixital– sobre temas de actualidade máis recente en Francia ou países francófonos, así como os 
diferentes textos das probas PAU realizadas nas diferentes Comunidades ao longo dos últimos anos (xuño e 
setembro). Polo tanto non terán ningún libro de lectura obrigatoria; porén procurarase responder aos intereses do 
alumnado ao longo do curso. 
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Libros de texto para a ESO 

1º ESO 

Parachute1 méthode de français. Pack: Livre de l’éléve + Cahier d’exercices + CD.  

     
Santillana, S.L. 

2º ESO 

Parachute2 méthode de français. Pack: Livre de l’éléve + Cahier d’exercices + CD.  

      
Santillana, S.L. 

3º ESO7 

Parachute 3 méthode de français. Pack: Livre de l’éléve + Cahier d’exercices + CD. 

 
Santillana, S.L 

4º ESO 

Parachute 4 méthode de français. Pack: Livre de l’éléve + Cahier d’exercices + CD. 
 

     
Santillana, S.L 

                                                      
7 Este curso académico puidemos proceder ao cambio de libro de 3º de ESO (aínda se seguía con Pluriel), de modo que de 1º a 4º de ESO 
utilizarase Parachute. 
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Material didáctico para 1º e 2º de Bacharelato 

1º Bach. 

Este curso , tomamos a decisión de non empregar libro de texto en primeiro de 
Bacharelato. O alumnado composto de 22 estudantes comprometeuse a aboar a 
cantidade de 5 euros que lle serán entregados a Secretaría do Centro en concepto de 
gastos de fotocopias. De calquera xeito, para levar unha orde de contidos de obrigado 
cumprimento para este nivel, seguimos a estrutura do seguinte libro: 
Nouvel Avenir 1. Soledad G. Mouton, Jacques Tillly et Jean-Pierre Ti lly 

 
Anaya 

2º Bach. 

Este curso , tomamos a decisión de non empregar libro de texto en segundo de 
Bacharelato. O alumnado composto de 13 estudantes comprometeuse a aboar a 
cantidade de 5 euros que lle serán entregados á Secretaría do Centro en concepto de 
gastos de fotocopias. De calquera xeito, para levar unha orde de contidos de obrigado 
cumprimento para este nivel, seguimos a estrutura do libro que segue e realizaremos 
algunha das actividades propostas no cahier d’exercices: 
C’est à dire B1. Livre de l’éleve et cahier d’exerc ices.  

         
Santillana, S.L 

 
 
 

16. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN. 
Os criterios de avaliación terán en conta, cando menos, os seguintes aspectos fundamentais: 
1. Concepto e descripción claros dos mínimos esixibles  para poder obter unha avaliación positiva nos distintos 

cursos/etapas/niveis.  
2. Os procedementos e instrumentos de avaliación  durante todo o curso.  
3. Os criterios de cualificación  deberán ser comunicados ao alumnado dende o principio do curso escolar.  
4. Os sistemas de recuperación 8 e as probas extraordinarias , incluindo as datas de celebración de ambas. 
5. pendente . 

 

                                                      
8 O departamento de Francés só realiza probas de recuperación ao alumnado coa materia pendente de cursos anteriores nas probas creadas a 
este efecto. Ao alumnado que cursa este ano académico FSLE non se lle realizarán probas de recuperación da materia porque a) trátase dunha 
materia de avaliación contínua e realízanse tarefas, controis e probas puntuadas con todos os grupos alomenos cada 15 días e c) o alumnado ten 
a posibilidade de realizara tarefas voluntarias ao longo do ano académico (cun valor de 1 punto sobre 10 en cada trimestre) para poder superar a 
meteria con éxito. Por todo o anteriormente exposto este departamento non realiza exames ou probas de recuperación da materia. 
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17.INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN / 
PRÁCTICA DOCENTE 

 

O Departamento de Francés empregará os indicadores de logro que figuran de seguido como un instrumento que 
lle axude ao docente a alcanzar os obxectivos en cada nivel, desde a autoavaliación e crítica introspectiva, de xeito 
que os propios docentes poidamos correxir os defectos detectados e tratar de mellorar a nosa práctica docente. 

ELEMENTOS  

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non 

acadado 
Parcialmente 

acadado 
Totalmente acadado 

Programación 
didáctica 

Non se adecúa ao 
contexto da aula. 

Adecúase 
parcialmente ao 
contexto da aula. 

Adecúase absolutamente 
ao contexto da aula. 

 

Plans de mellora 

Non se adoptaron 
medidas de mellora tras 

os resultados 
académicos obtidos. 

Identificáronse as 
medidas de mellora a 

adoptar tras os 
resultados 

académicos obtidos, 
pero non se 
adoptaron. 

Adoptáronse medidas de 
mellora segundo os 

resultados académicos 
obtidos. 

 

Medidas de atención á 
diversidade 

Non se adoptaron 
medidas de atención á 
diversidade axeitadas. 

Identificáronse as 
medidas de atención á 
diversidade a adopta, 
pero non se levaron a 

cabo. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade 

axeitadas a cada situación. 

 

Temas transversais 
Non se traballaron todos 

os temas transversais 
na materia. 

Traballáronse a 
maioría dos temas 

transversais na 
materia. 

Traballáronse todos e 
cada un dos temas 

transversais na materia. 

 

Programa de 
recuperación 

Non se estableceu un 
programa de 

recuperación para os 
alumnos/as que así o 

demandaban. 

Iniciouse o programa 
de recuperación para 

os alumnos/ que o 
demandaban. 

Estableceuse un programa 
de recuperación eficaz 

para os alumnos/as que o 
demandaban. 

 

Obxectivos da materia 

Non se acadaron os 
obxectivos da materia 
establecidos para este 

curso. 

Acadáronse parte (en 
maior o menor 
medida) dos 

obxectivos da materia 
establecidos para este 

curso. 

Acadáronse os obxectivos 
da materia establecidos 

para este curso. 
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ELEMENTOS  

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non 

acadado 
Parcialmente 

acadado 
Totalmente acadado 

Competencias clave. 

Non se desenvolveron a 
maioría das 

competencias clave 
relacionadas coa 

materia. 

Parte das 
competencias clave 

relacionadas coa 
materia foron 
desenvoltas. 

Logrouse o 
desenvolvemento de todas 

as competencias clave 
relacionadas con esta 

materia. 

 

Práctica docente 
A práctica docente non 

foi satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de mellora 
para a práctica 

docente 

Non se deseñaron 
programas de mellora 

para a práctica docente. 

Identificáronse os 
puntos para deseñar 

un programa de 
mellora para a práctica 

docente. 

Deseñáronse programas 
de mellora para a práctica 

docente. 

 

Materiais e recursos 
didácticos 

Os materiais e recursos 
didácticos non foron os 

axeitados e precisan ser 
retirados e/ou 

revisados. 

Os materiais e 
recursos didácticos 
foron parcialmente 

axeitados, pero 
amosaron ter 

carencias en maior o 
menor medida. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron 

completamente axeitados. 

 

Distribución de 
espazos e tempos 
(aula, aula virtual, 

laboratorio de linguas  
departamento…) 

A distribución dos 
espazos e tempos non 

foi axeitada aos 
métodos didácticos e 

pedagóxicos 
empregados. 

A distribución dos 
espazos e tempos foi 
parcialmente axeitada 

aos métodos 
didácticos e 
pedagóxicos 
empregados. 

A distribución dos espazos 
e os tempos foi axeitada 
aos métodos didácticos e 
pedagóxicos empregados. 

 

Métodos didácticos e 
pedagóxicos 

Os métodos didácticos 
e pedagóxicos 

empregados non 
contribuíron á mellora 
do clima da aula e do 

Centro. 

Os métodos didácticos 
e pedagóxicos 
empregados 
contribuíron 

parcialmente á mellora 
do clima da aula e do 

Centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos empregados 
contribuíron á mellora do 

clima da aula e do Centro. 

 

Resutlados da 
avaliación 

Os resultados da 
avaliación nesta materia 
non foron satisfactorios. 

Os resultados da 
avaliación nesta 

materia foron 
moderados 

Os resultados da 
avaliación nesta materia 

foron satisfactorios. 
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Ademais, ao rematar o primeiro e o segundo trimestre, concluídas as sesións de avaliación, as integrantes do 
departamento manterán unha reunión na que valorarán a programación en función da observación das dinámicas dos 
diferentes grupos-clase e dos resultados acadados. Con iso preténdese valorar a conveniencia da programación e no 
seu caso aplicar as medidas de mellora, con iso tratarase de dar resposta a cada unha das preguntas expostas de 
seguido: 

− Idoneidade e relevancia dos contidos 
− Satisfactoriedade da distribución temporal das unidades 
− As actividades de aprendizaxe foron as axeitadas e deron resposta aos obxectivos propostos 
− A metodoloxía foi efectivamente activa e participativa 
− Respondeu a diversificación das actividades as necesidades e intereses do alumnado 
− A avaliación está sendo efectivamente continua 
− Os procedementos e actitudes tivéronse en conta 
− Como consecuencia dos resultados obtidos ao longo do trimestre, foise modificando e adaptando a práctica 

docente de ser necesario 
− O alumnado recibiu a información necesaria en canto aos contidos mínimos esixibles e aos criterios de 

avaliación 
− Empregáronse os medios necesarios para a procura dunha avaliación positiva dos alumnos/as 
− Realizouse unha coavaliación entre a profesora e o alumno/a 
− Tiveronse en conta os temas transversais programados 
− No caso de habelas, levaronse a cabo as actividades complementarias ou extraescolares programadas polo 

departamento. 
 

18. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E  
AVALIACIÓN DA  MATERIA PENDENTE 

1. O alumnado  que non supere a materia na convocatoria extraordinaria de setembro, terá que presentarse a 
unha nova proba na que os contidos mínimos e os criterios de cualificación serán os mesmos que na proba de 
setembro.   

2. Considerarase que o/a alumno/a  que obteña unha avaliación positiva nesta 1ª proba extraordinaria (setembro) 
para alumnado coa materia pendente ten aprobada a materia.  

3. No caso de que o alumno/a con FSLE pendente non obteña unha avaliación positiva terá que realizar outra(s) 
proba(s) antes da finalización do ano académico en curso.  

4. No caso de que o alumno/a con FSLE pendente non obteña unha avaliación positiva nesta(s) última(s) 
proba(s), presentarase a unha proba especifica para alumnado coa materia pendente durante a convocatoria 
extraordianaria de setembro do ano académico en curso. 

5. Ademais das devanditas probas, o alumnado coa materia de FSLE pendente deberá facer unha serie de 
actividades de reforzo relacionadas coa materia que debe recuperar. As devanditas actividades deberanlle ser 
entregadas de forma progresiva á profesora de referencia (enténdase, xefa de departamento) e serán 
avaliadas, computando un 20% da nota final das probas (2 sobre 10). 

6. As actividades seránlle entregadas pola profesora de referencia a partir de mediados do mes de outubro, 
sempre que o estudante se interese pola recuperación da materia e as solicite, e deberán ser cumprimentadas 
polo alumnado antes da primeira proba de xaneiro9 (martes 23 de xaneiro a 4ª hora). 

O calendario  de exames para o alumnado con FSLE pendente para o curso 2017-2018 é o seguinte: 

                                                      
9 A data límite de entrega foi establecida o luns 15 de xaneiro (primeira parte) e o luns 14 de maio (segunda parte) para poderlle ser devoltas ao 
alumnado as tarefas corrixidas antes da realización da primeira proba así como da segunda. 
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Lugar e datas do primeiro exame  

CURSOS LUGAR DATA HORA 

PENDENTES DE 1º ESO 

Parachute 1 (unités 0-1-2-3) 

Departamento de 
Francés10 

Martes 23 de xaneiro  
4ª Hora 

11:20 a 12:10 

PENDENTES  DE 2º ESO 

Parachute 2 (unités 0-1-2-3)  

Departamento de 
Francés 

Martes 23 de xaneiro 
4ª Hora 

11:20 a 12:10 

PENDENTE DE 3º ESO 

Pluriel 3 (unité 0 ‘révision’ 

unités 1, 2 et 3)  

Departamento de 
Francés 

Martes 23 de xaneiro 
4ª Hora 

11:20 a 12:10 

 

Lugar e datas do segundo exame  

CURSOS LUGAR DATA HORA 

PENDENTES DE 1º ESO 

Parachute 1 (unités 4-5-6)  
Departamento de Francés Martes 22 de maio  

4ª Hora 

11:20 a 12:10 

PENDENTES  DE 2º ESO 

Parachute 2 (unités 4-5-6)  
Departamento de Francés Martes 22 de maio 

4ª Hora 

11:20 a 12:10 

PENDENTE DE 3º ESO 

Pluriel 3 (unités 4-5-6)  
Departamento de Francés Martes 22 de maio 

4ª Hora 

11:20 a 12:10 

 

 

19.  ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
a) Alumnado coa materia FSLE pendente que curse no presente ano académico a materia. 

Este alumnado, de forma extraordinaria, se consegue superar a materia de Francés Segunda Lingua 
Estranxeira na primeira avaliación do ano académico en curso (2017-2018), obviamente no nivel no que está 
matriculado, terá automaticamente recuperada a materia. 

De non ser así, deberá seguir o procedemento indicado para o alumnado non coa materia pendente. 

b) Alumnado coa materia FSLE pendente que non curse no presente ano académico a materia. 
O departamento de francés estima que o alumnado que teña esta materia pendente deberá realizar ao 

longo do curso uns exercicios que conteñen tanto teoría como práctica da lingua que este departamento lle 
proporcionará a todo aquel/aquela alumno/a que o solicite. As actividades (material fotocopiado) está dividido 
en dúas partes correspondentes aos dous exames parciais. Nelas trabállanse os contidos que o alumnado 
debe dominar para recuperar a materia. 

                                                      
10 O departamento de Francés está situado no segundo andar do edificio principal do Centro, ao lado (dereita) do salón de actos. 
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A entrega e recollida de exercicios farase cunha antelación suficiente ás datas das probas (unha semana) 
para poder devolverlle as actividades corrixidas antes da proba e que o alumno/a poida ser consciente dos 
erros que comete se é o caso. Este traballo terá un peso do 20% da nota final, sendo o 80% restante o 
correspondente  aos exames de pendentes (2 probas 40% + 40%)) que se realizarán nas datas fixadas pola 
xefatura de estudos a elección do departamento e que serán expostas nos próximos días. 

Será sempre, responsabilidade da Xefa de Departamento o control e supervisión da entrega, recollida e 
selección das tarefas, pero será labor do alumno/a pendente estar ao día na entrega e recollida das 
actividades. 

O docente de FSLE que lle imparta clase ao alumnado coa materia pendente estará a disposición deste 
último para aclarar e explicar as dúbidas que teña, así como a xefa de departamento que estará dispoñible 
para os/as alumnos/as que soliciten a súa axuda. 

O alumnado pendente de 1º/3º de ESO seguirá a programación LOE, por razón obvias, para alcanzar 
unha avaliación positiva na materia pendente.  

 

20.  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
As profesoras que este curso integran o departamento de francés van procurar desenvolver ou reforzar no 

conxunto do seu alumnado, coa súa tarefa diaria, os temas transversais e os valores que de seguido se enumeran, 
buscando ante todo formar persoas emocionalmente intelixentes. Malia que se traballen máis polo miúdo 
determinados temas transversais ou valores segundo o curso ou a etapa educacitiva sinalada na táboa, iso non 
significa que non se sigan reforzando nos cursos posteriores. 

1º e 2º ESO1 

� Respecto polos sentimentos e emocións propios e alleos 
� Educación para a saúde por medio dunha correcta alimentación e/ou práctica dalgún 

deporte 
� Respecto e tolerancia cara ás opinións e actitudes alleas 
� Respecto pola natureza 
� Respecto pola diversidade de sexo, nacionalidade, raza, orientación relixiosa ou sexual. 
� Coñecemento e respecto pols costumes dun país distinto do propio 
� Educación viaria 

3º e 4º ESO 
 

� Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos 
� Educación para a paz 
� Educación para a saúde e educación sexual 
� Educación moral e cívica 
� Educación ambiental 
� Educación do consumidor/a 
� Desenvolvemento sostible e medio ambiente. 

1º e 2º BACH. 

� Riscos de explotación e abuso sexual 
� Abuso e maltrato a persoas con discapacidade 
� Situacións de risco derivadas do uso non axeitado das TIC 
� A protección ante emerxencias e catástrofes 
� Afianzamento de iniciativas emprendedoras 
� Fomento de igualdade de oportunidades 
� Hábitos saúdables 
� Mellora da convivencia 
� Seguridade viaria 

 
A aprendizaxe de linguas estranxeiras facilita o tratamento dos temas transversais así como o dos valores, xa 

que os textos, orais ou escritos, que son a base das tarefas que deberá desempeñar o alumnado, van reflectir os 
intereses, gustos e necesidades do mundo francófono así como os do propio alumnado. 
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21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
Entre as propostas que se levarán a cabo este curso11, destacaremos as seguintes: 

� No primeiro trimestre, coincidindo co Nadal, traballaremos a celebración do mesmo en Francia e trataremos de 
aprender algunha das cancións típicas du Noël en France (sobre todo co alumnado de 1º e 2º ESO). 

� No segundo trimestre e coincidindo coa celebración de San Valentín, faremos actividades de diferente tipo 
para o noso alumnado: cartas, poesías, cancións. 

� Tamén no segundo trimestre (20 de febreiro) o alumnado de FSLE asistirá en Santiago a unha 
representación teatral adaptada en lingua francesa. 

� Para o 15 de marzo, máis ou menos, trataremos de organizar unha exposición para celebrar le jour de la 
Francophonie. 

� Ao longo de todo o curso o departamento organizará a proxección de películas de animación e outras, así 
como de curtametraxes e videoclips en versión orixinal francesa, así como dalgún musical en lingua orixinal. 

� O alumnado que así o desexe poderá levar en préstamo calquera libro, revista, BD ou material de consulta 
que sexa do seu interese e estea no departamento o una biblioteca do centro. 

Así mesmo o Departamento ofreceralle ao alumnado a posibilidade de asistir a calquera acto cultural que poida 
producirse ao longo do curso e sempre que sexa apto para a súa formación. Neste senso dicir que procuraremos a 
maior colaboración posible cos demais departamentos propoñendo e participando en actividades interdisciplinares. 
Como viñemos facendo cos demais departamentos de lingua estes dous pasados cursos con sendos proxectos 
multidisciplinares. 

Este departamento pensa firmemente que as actividades complementarias e extraescolares son moi motivadoras 
para o noso alumnado polo que as consideramos unha parte esencial da nosa actividade docente. 

Por último, a avaliación de todas as actividades realizadas serán debidamente recollida nas actas do 
departamento. 

  

                                                      
11 Tanto os pasados cursos como o presente, anulouse a organización dunha excusión debido, por unha banda, á saúde da Xefa de departamento 
(que non está en condicións de comprometerse a facerse cargo nin da organización nin do aompañamento do alumnado da mesma) e, por outra, 
aos últimos acontecementos violentos que tiveron lugar en París e Tunisia (dous dos destinos habituais). 
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Este proxecto curricular foi revisado e aprobado polas compoñentes deste Departamento na reunión extraordinaria 
que se levou a cabo nas dependencias de dito Departamento, ás 15:00h do luns 16 de outubro de 2017 

 
 
 
 

Asdo : María Dolores Figueiras Lestón   (profesora interina adscrita ao Departamento de Fra ncés) 

Asdo: María Asunción González González   (xefa do  Departamento de Francés)  
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ANEXOS 
 

De seguido, en anexo, este Departamento achega primeiroo exame inicial/diagnóstico de 2º de ESO, curso 

no que ademais da competencia  lingüística  se levou a cabo unha avaliación por competencias deseñada e 

elaborada a inicios deste ano académico, xunto cos criterios de avaliación das mesmos para realizar as avaliacións 

iniciais ou disgnósticas, e, en segundo lugar,  sólo a modo de exemplo revisable, algunha das rúbricas
12

 empregadas 

o curso pasado que foron adaptadas a cada nivel/etapa. Tamén anexamos a rúbrica de evaluación da función 

pedagóxica que lle pasamos ao alumnado a finais do curso anterior que nos permitiu levar a cabo as modificacións 

necesarias á Programación: 
� Un exemplo de exame inicial, en concreto o de 2º curso de ESO, dado que este ano, 

ademais da competencia lingüística foro avaliados de todas e cada unha das competencias 

polos profesores de lingua (o equipo TIL foi o encargado de deseñar as tarefas para as 

diferentes competencias como de avaliar as mesmas coa axuda do propio alumnado). 
� Exemplo de rúbrica para a avaliación das exposicións: Grille pour l’évaluation des exposés. 
� Exemplo de rúbrica para a avaliación da lectura en voz alta: grille pour l’évaluation de la 

lecture à voix haute 
� Exemplo de rúbrica para a avaliación do cartafol de linguas: Grille pout l’évaluation du 

classeur de langues - Français 
� Grille d’évaluation de la fonction pédagogique 

  
Ademais, anexamos toda a documentación froito do traballo do equipo TIL (Tratamento Integrado de Linguas) 

realizado durante os dous últimos cursos.  
Como queda evidenciado no anexo TIL para 2º de ESO, temos pendente para este curso o reparto de 

contidos por trimestre (do mesmo modo que se estipulou para 1º ESO) que quedou adiado ata despois das 

avaliacións iniciais que terán lugar os días 18 e 19 do mes de outubro. 

                                                      
12 As grille d’évaluation están redactadas ou traducidas ao galego para que a autoavaliación e co-avaliación, así como a autocorrección sexan 
factibles, tendo en conta o nivel de lingua dunha gran parte do alumnado. 
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Interro diagnostique de FSLE    2º ESO     Curso 20017-2018 

Connaissance initiales 

Nom : ______________________  Prénom : ________________________    Classe : _____    Nº : ___ 

 

Ce n’est pas un examen. Il s’agit simplement d’un test de connaissances initiales sur la matière de FSLE 

que vous avez travaillée l’année dernière.  C’est un document qui nous aidera à savoir où vous en êtes (quel est 

votre niveau de connaissances en FSLE) et à pouvoir approfondir et réviser tout ce qui vous pose des problèmes. 

S’il vous plaît, nous vous prions de le prendre au sérieux!  

Pour que l’interro puisse avoir la validité que nous poursuivons, soyez responsables et ne répondez pas 

n’importe comment (ne répondez pas au hasard aux questions que vous ignorez, simplement n’y répondez pas). 

Prenez votre temps ! 

Grammaire et vocabulaire 

1) Complétez à l’aide du déterminant indéfini qui c orrespond ( un, une ou des ) : 

a. C’est _______ garçon. 
 

b. C’est _______ fille. 
 

c. C’est _______ train. 
 

d. Ce sont _______ exercices. 
 

e. Ce sont _______ phrases. 
 

f. C’est _______ médecin. 
 

g. Il travaille dans _______ hôpital. 

2) Complétez à l’aide du déterminant défini qui cor respond ( le, la ou les ) : 

a. _______ télévision est dans _______ salon. 

b. _______ fleurs sont dans _______ salle à manger. 

c. _______ réveil est sur _______ table. 

d. _______ thé est dans _______ tasse. 
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3) Complétez à l’aide du déterminant défini qui cor respond ( le, la, l’ ou les ) ; 

a. _______ autobus et _______ voitures sont dans ...... _______... avenue. 
b. _______ étudiants et _______ professeurs sont à _______ école. 
c. En France, _______ hiver est froid et _______ automne est doux. 

 
4) Mettez les substantif masculin (et les détermina nts qui leurs correspondent) au 

genre féminin : 
Ex: un voisin > une voisine. 

a. un ami  > _______________________  

b. un étudiant > _______________________ 

c. un inconnu > _______________________ 

d. un Français > _______________________ 

e. un Allemand > _______________________ 

f. un Espagnol > _______________________ 

g. un Suisse  > _______________________ 

h. un ouvrier > _______________________ 

 

5) Complétez les phrases à l’aide de il y a  et c’est  ou ce sont. Attention aux 
majuscules et aux points!  

Ex: un chien à la porte – Milou             Il y a  un chien à la porte. C’est  Milou.  

a.  un home à la fenêtre – M. Martín 
______________________________________________ 

b.  des clients dans le magasin – des touristes 
______________________________________________ 

c.  une fille dans la classe – une élève 
______________________________________________ 

d.  trois livres sur la table – des livres de français 

______________________________________________ 

 
 
6) Posez la bonne question à l’aide de  Qu’est-ce que c’est ? ou  Qui est-ce ? pour 

obtenir les réponses qui suivent : 
 

a. C’est un cadeau   ______________________ ? 

b. C’est mon père   ______________________ ? 

c. C’est M. Martin   ______________________ ? 

d. C’est une surprise   ______________________ ? 

e. C’est Obélix    ______________________ ? 

f. Ce sont mes amis   ______________________ ? 
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g. Ce sont mes livres   ______________________ ? 

h. C’est le professeur de français ______________________ ? 

 
7) Le verbe AVOIR : Complétez avec la forme correct e du verbe avoir  au présent de 

l’indicatif .  
a. Dans le jardin, il y _________ une piscine. 

b. J’ _________ un vélo. 

c. Tu _________ un chat. 

d. Elle _________ des lunettes. 

e. Nous _________ un jardin. 

f. Vous _________ les yeux bleus. 

g. Il _________ une moto. 

h. Ils _________ une grande maison. 

i. J’ _________ trois livres de Victor Hugo. 
 

8) Le verbe ÊTRE : Complétez avec la forme correcte  du verbe être  au présent de 

l’indicatif. 

a. Je _________ blond. 

b. Elle _________ brune. 

c. Il _________ malade. 

d. Tu _________ fatigué ? 

e. Ils _________ anglais. 

f. On _________ petits. 

g. Vous _________ sympathiques. 

h. Elles _________ grandes. 

i. Antonio et moi, nous _________ espagnols. 

j. Pedro et Gloria, est-ce que vous _________ argentins ? 

 

9) Complétez avec les adjectifs possessifs: ( mon, ton son... ) 
 

a. J’ai des cahiers. Ce sont _______ cahiers. 

b. Tu as des amis. Ce sont _______ amis. 

c. Tu as une voiture. C’est _______ voiture. 

d. Il a des enfants. Ce sont _______  enfants. 

e. J’ai un chat. C’est _______ chat. 

f. Elle a une maison. C’est _______ maison. 

 

10) Mettez les phrases suivantes à la forme négativ e: 
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a. J’ai un cadeau    ___________________________ 

b. C’est un livre d’histoire   ___________________________ 

c. Il chante très bien    ___________________________ 

d. C’est le professeur de français  ___________________________ 

e. Tu vas au collège    ___________________________ 

f. Elle joue au football   ___________________________ 

g. Nous allons à Bordeaux   ___________________________ 

 
11) Complétez les phrases à l’aide d’un pronom pers onnels atone ( je, tu, il, elle, on, 

nous, vous, ils et elles ) : 
 

a. ______ préfère la tarte aux framboises, mais je n'aime pas les gâteaux à la fraise. 

b. ______ pleures. 

c. ______ commençons les exercices. 

d. ______ rangeons les affaires. 

e. _____ étudie à l’université. J'y vais tous les jours. 

f. ______ achètes un disque. 

g. ______ essayez les chaussures. 

h. ______ appelle un taxi pour aller chez sa mère. 

i. ______ écrivent des lettres. 

  12) Écrivez la terminaison correcte des verbes du p remier groupe en – er au présent 
de l’indicatif 

Réécrivez le verbe à la forme complète.  Ex: il mang __ > mange  

a. Parler : Je parl__   > __________________ 
b. Chanter : Tu chant__  > __________________ 
c. Danser : Il dans__   > __________________ 
d. Etudier : Nous étudi__  > __________________ 
e. Jouer : Vous jou__   > __________________ 
f. Ecouter : Ils écout__  > __________________ 

 
 
13) Complétez avec les verbes entre parenthèse au p résent de l’indicatif : 
 

a. Nous _______________ français. (parler) 

b. Tu ________________ à tes parents tous les jours (téléphoner) 

c. Nous _______________ les exercices. (faire) 

d. Vous ne ________________ pas dans la classe de français. (manger) 

e. Nous _______________ français. (parler) 

f. J’________________ bien le professeur. (écouter) 

g. George et Michelle ________________ au match de football. (aller) 
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14) Traduisez les phrase (mots) suivantes en frança is 

a. Gústame falar   ______________________ 

b. Vermello    ______________________ 

c. Non me gustan as ratas.  ______________________ 

d. Azul     ______________________ 

e. Catorce    ______________________ 

f. Domingo    ______________________ 

g. Odio estudar    ______________________ 

h. A saia     ______________________ 

i. Lidia lávase ás 8:00 h.  ______________________ 

 
15) Faites votre présentation personnelle. Écrivez tout ce que vous voulez ou vous 

pouvez dire sur vous-même (description physique), v otre famille, vos goûts et 
intérêts...  
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Lecture et compréhension écrite 

Marie invite ses amis Paula, Thomas, Ludo et Julie à une soirée karaoké ! 

Lisez avec attention le courriel de Marie et répondez aux questions (en soulignant la 
réponse correcte). 

 

 

 

1. Marie souhaite inviter ses amis à une soirée karaoké : 

vendredi prochain  samedi prochain  dimanche prochain 

 

2. La soirée karaoké a lieu : 

dans un café   dans un restaurant  dans un pub 

 

3. Ce samedi, l’entrée est : 

gratuite   payante   payante, c’est Marie qui paie 

 

4. Le pub se trouve à : 

Nice    Paris    Bordeaux 

 

5. Marie attend les confirmations de ses amis :  

par SMS   par e-mail   au téléphone 

  



 

 

138 

Culture et civilisation 

1. La Béchamel est une …  
Soupe     Sauce     Pâtisserie 
 

2. Quelle région montagneuse se trouve au centre de la France ?  
les Alpes    les Pyrénées   le Massif Central 
 

3. Avec quel pays la France a-t-elle une frontière commune ?  
le Portugal    les Pays Bas    la Suisse 
 

4. Quel chef gaulois a opposé une forte résistance à Jules César ? 
 Astérix    Obélix    Vercingétorix 
 

5. Lequel de ces écrivains français a écrit les Misérables?    
Honoré de Balzac  Gustave Flaubert   Victor Hugo 
 

6. Comment s'appelle l'héroïne de l’ouvrage  Notre Dame de Paris ? 
 Esméralda    Carmen    Mercedes   
 

7. Molière est célèbre pour ses .... 
 pièces de théâtre   romans    poèmes 
 

8. Lequel de ces trois personnages ne fait pas partie des Trois Mousquetaires d'Alexandre 
Dumas ? 
 Aramis    Rastignac    Athos 
 

9. La célèbre chanteuse française (décédée en 1963) Edith Piaf voyait la vie en ... . 
noir     bleu     rose 
 

10. L'Arc de Triomphe est un monument construit sur les ordres de... . 
 Charlemagne   Louis XVI    Napoléon 1er 
 

11. Quel coureur espagnol a gagné cinq fois le Tour de France ? 
Indurain   Ocaña   Delgado 
 

12. De quelle couleur est le maillot du premier au classement général  du Tour de France?  
Jaune    Vert     Blanc 
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Compréhension orale 

 

https://www.francaisavecpierre.com/comprehension-or ale-podcast/  

 

1) L’homme est à Paris pour… 

- Un jour.  - Deux jours.  - Trois jours. 

2) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

- Vrai.   - Faux.  - On ne sait pas. 

3) La femme conseille à l’homme de visiter Montparnasse. 

- Vrai.   - Faux.  - On ne sait pas. 

4) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-Élysées. 

- Vrai.   - Faux.  - On ne sait pas. 

5) La femme n’a plus de plan de Métro. 

- Vrai.   - Faux.  - On ne sait pas. 

6) L’homme va dormir dans un hôtel près de l’office de tourisme. 

- Vrai.   - Faux.  - On ne sait pas. 

7) D’après la dame, le métro est le moyen de transport le plus pratique. 

- Vrai.   - Faux.  - On ne sait pas. 

8) L’homme est belge. 

- Vrai.   - Faux.  - On ne sait pas. 
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Expression orale 

 Présente-toi au reste de la classe en leur donnant tous les détails possibles. N’oublie pas 

de leur parler de ce que tu aimes ou n’aimes pas faire, de tes hobbys, même de tes plats préférés 

ou des vêtements avec lesquels tu es le plus à l’aise. Présente-leur ta famille et tes mascottes (si 

tu en as)…  

 Pense au fait qu’il est important que tu parles (environ 2 ou 3 minutes), c’est pourquoi il 

n’est pas nécessaire que  dises la vérité, utilise ton imagination et toutes tes connaissances en 

FSLE  (Français Seconde Langue Étrangère). 
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ALUMNO/A………………………………………………………………………………………………………………… ….. 

 

AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS  

0. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

LGL / LCL / LEI / LEF / LEP 

1. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA) 

 

� Á vista do gráfico anterior, es capaz de comprender estas indicacións escritas en catalán? Sería 

necesario traducilas para comprendelas? 

CONSELLS GENERALS: 

• Sigues amable amb els empleats i la resta d'usuaris del transport. 

• Segueix les indicacions del personal de TMB, les senyalitzacions i els avisos. 

• Respecta i utilitza correctament les installacions i els vehicles. 

• Respecta els seients reservats per a persones que mereixen una atenció especial. 

• Si viatges amb nens petits, porta'ls agafats de la mà. 

• Durant el trajecte, subjecta't bé. 

• Tingues present com es viatja amb metro i com es viatja amb bus. 

• Contacta amb el personal del metro i del bus en cas d'incidència. 

� Corrixe as túas propias expresións orais e/ou escritas  

� Avalía todas as tarefas realizadas para as materias lingüísticas neste inicio de curso.  

� Permite que os demais te avalíen e participa na avaliación dos teus compañeiros/As. 

2. COMPETENCIA PARA O SENTIDO DA INICIATIVA E O ESP ÍRITO EMPRENDEDOR 
(anteriormente: Iniciativa Persoal e Autonomía) (CSIEE) 

� Propón un programa para unha actividade extraescolar e xustifica a súa necesidade 

� Organiza adecuadamente o teu material na Carpeta de Linguas 

3. COMPETENCIA DIXITAL (CD) 
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� Busca en internet un xornal dixital  

1. Le a portada dese xornal, e sinala as novas destacadas da xornada 

2. Busca o significado dos termos que non entendas nun dicionario dixital 

� Envía un correo á persoa docente informándoa das noticias de actualidade 

4. COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA (CSC) 

� Atende as indicacións da persoa docente para a realización adecuada das tarefas 

� Escoita activa, reflexiva e criticamente  

� Participa nos coloquios, respectando as 

normas de cortesía 

� Na libraría hai unha sección musical centrada 

na muller e a música. Cristina atopou o 

seguinte cartel (dunha campaña publicitaria do 

Instituto da Muller) presidindo os andeis cos 

libros que ten que ordenar 

Por que cres que o Instituto da Muller elixiu 

precisamente a profesión de dirección de 

orquestra para esta nena? Dá tres razóns ben 

argumentadas. Podes falar das cualidades da 

muller que se potencian neste cartel e do 

papel que habitualmente ten a muller na 

publicidade. 

5. COMPETENCIA PARA A CONCIENCIA E AS EXPRESIÓNS CU LTURAIS (anterioremente: 
Cultural e Artística) (CCEC) 

� Cada cor pode asociarse a ideas e significados que varían segundo cada pobo ou cultura. 

Por exemplo, na India a morte asóciase co branco, mentres que para o mundo occidental a 

morte asóciase coa cor negra. 

Une cunha frecha cada cor co significado que se lle atribúe na nosa cultura: 

VERMELLO        MORTE 

BRANCO        NATUREZA 

NEGRO        SERENIDADE 

VERDE        PUREZA  

AZUL         SANGUE 

6. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIA EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 
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� Aquí tes un plano da Línea 4 do metro de Barcelona. Segundo o que expresa o plano responde. 

1. En que estación empeza a liña 4 e en cal remata? 

2. Con que outras liñas de metro enlaza? 

3. Cal é  duración máxima do traxecto completo? 

4. Se collo o metro en Maragall ata Urquinaona para ir a traballar, canto dura o 

desprazamento? Si ese recorrido o fago dúas veces no día de luns a venres, que tempo 

consumo semanalmente en ir ao meu traballo en metro? 

5. Nomea as estacións que carecen de acceso a persoas con mobilidade reducida. 

6. Como sería posible solucionar a limitación anteriormente mencionada? Pon exemplos. 

7. Busca información en internet sobre as linguas que podes escoitar se viaxas nunha 

determinada liña de metro en Barcelona. Copia algunha gráfica que reflicta os datos e fai un 

breve comentario interpretándoos. 
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CRITERIOS PARA AVALIAR A AVI – CCCC - TIL - 2ºESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Tarefas 
propost
as para 

as 
CCCC 

GRAO DE DESENVOLVEMENTO 
MOI 
ALT
O (4) 

AL
TO 
(3) 

MEDI
O (2) 

BAI
XO 
(1) 

1. Comprensión de textos orais e escritos utilizados no 
ámbito académico e dos medios de comunicación. 

CAA. 1     
CD. 3     

CSC. 4     
CCEC. 

5 
    

CMCC 6     
2. Produción de textos sinxelos; orais e escritos; 

adecuados, coherentes e cohesionados; propios dos 
medios de comunicación e do ámbito académico. 

CSIEE. 
2 

    

CD. 3     

CSC. 4     

CCEC. 
5 

    

CMCC 6     
3. Participación activa en situacións de aprendizaxe 

propias do ámbito académico e non académico. 
CAA. 1     

CSC. 4     

CMCCT 
6 

    

4. Detección do tema e do subtema en distintos tipos de 
texto. Subliñado das ideas principais. 

CD. 3     

CSC. 4     
5. Lectura en voz alta, con dicción, entoación e ritmo 

correctos, incidindo especialmente na adecuación aos 
patróns fonéticos de cada lingua e aos signos de 
puntuación. 

CD. 3     

6. Planificación, revisión e boa presentación de textos 
escritos, con respecto polas normas gramaticais e 
ortográficas. 

CAA. 1     

CSIEE. 
2 

    

7. Recoñecemento das categorías gramaticais básicas 
(substantivos, adxectivos, pronomes, verbos, 
adverbios). Respecto polas normas ortográficas. 
Adquisición de novo vocabulario. 

CAA. 1     

CD. 3     

8. Comprensión e respecto pola realidade plurilingüe na 
que habitamos, evitando prexuízos. 

CAA. 1     
CSIEE. 

2 
    

CD. 3     
CSC. 4     
CCEC. 

5 
    

CMCCT
. 6 

    

9. Uso das TIC para obter información. CD. 3     
CCEC. 

5 
    

CMCCT
. 6 

    

10. Uso das estratexias de autoavaliación e 
autocorrección, aceptando o erro como parte do 
proceso de aprendizaxe. 

 

CAA. 1 
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REPARTO DE COMPETENCIAS POR PROFESORADO TIL E CURSO S 

AVI CCCC 
TIL 2ºESO 

2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 

CAA XABIER MARIA RO PAZ SOFIA 

CSIEE PACO LOLA PAZ TINA 

CD XABIER MARIA RO LOLA SOFIA 

CSC PACO LOLA MARIA RO TINA 

CCEC PACO LOLA MARIA RO SOFIA 

CMCCT XABIER 

(Inglés?) 

INGLÉS INGLÉS XABIER 

(Inglés / 
Sofía?) 

INDICACIÓNS PARA O ALUMNADO 

1. Todo o alummado da ESO utilizará un CARTAFOL DE LINGUAS con estas características: 

a. Con argolas 

b. Con separadores por materias lingüísticas 

c. A súa finalidade será almacenar nel todos os recursos para as materias lingüísticas 

d. O alumno/a deberá telo organizado. 

OBSERVACIÓN: En calquera momento poderá solicitárse lle ao alumnado este 
cartafol de linguas e valorarase a súa  adecuada or ganización. Se reiteradamente 
incumpre este requisito, poderá penalizarse este de scoido con ata 1 punto menos 
na avaliación trimestral das materias lingüísticas.  
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CRITERIOS PARA AVALIAR A AVI – CCCC - TIL - 2ºESO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 
 

Tarefas 
propostas 

para as 
CCCC 

GRAO DE DESENVOLVEMENTO 
MOI 

ALTO 
(4) 

ALTO 
(3) 

MEDIO 
(2) 

BAIXO 
(1) 

11. Comprensión de textos orais e escritos utilizados no 

ámbito académico e dos medios de comunicación. 
CAA. 1     
CD. 3     

CSC. 4     
CCEC. 5     

CMCCT. 6     
12. Produción de textos sinxelos; orais e escritos; 

adecuados, coherentes e cohesionados; propios dos 

medios de comunicación e do ámbito académico. 

CSIEE. 2     

CD. 3     

CSC. 4     

CCEC. 5     

CMCCT. 6     

13. Participación activa en situacións de aprendizaxe 

propias do ámbito académico e non académico. 
CAA. 1     

CSC. 4 

CMCCT. 6 

14. Detección do tema e do subtema en distintos tipos de 

texto. Subliñado das ideas principais. 
 

CD. 3     

CSC. 4 

15. Lectura en voz alta, con dicción, entoación e ritmo 

correctos, incidindo especialmente na adecuación aos 

patróns fonéticos de cada lingua e aos signos de 

puntuación. 
 

CD. 3     

16. Planificación, revisión e boa presentación de textos 

escritos, con respecto polas normas gramaticais e 

ortográficas. 
 

CAA. 1     

CSIEE. 2 

17. Recoñecemento das categorías gramaticais básicas 

(substantivos, adxectivos, pronomes, verbos, 

adverbios). Respecto polas normas ortográficas. 

Adquisición de novo vocabulario. 

CAA. 1     

CD. 3 

18. Comprensión e respecto pola realidade plurilingüe na 

que habitamos, evitando prexuízos. 
CAA. 1     

CSIEE. 2 
CD. 3 

CSC. 4 
CCEC. 5 

CMCCT. 6 
19. Uso das TIC para obter información. CD. 3     

CCEC. 5 
CMCCT. 6 

20. Uso das estratexias de autoavaliación e 

autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

 
CAA. 1 
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ÉLÈVE         COURS-GROUPE     ÉVALUATION/TRIMESTRE  

GRILLE POUR L’ÉVALUATION DES EXPOSÉS 

CRITÈRES TRÈS BIEN BIEN MOYENNEMENT MAL 

Présentation 
(début de la production orale) 

Saúda a audiencia e 
preséntase de forma 

adecuada. 

Saúda a audiencia e 
preséntase con vacilacións. 

Saúda a audiencia e/ou 
preséntase. 

Non saúda nin se presenta 
ou faino de forma 

inadecuada. 

 

Communication 

Pose / Attitude 

Mantén unha postura 
adecuada (erguido/a, 

mostrado tranquilidade e 
dinamismo) 

Mantén unha postura 
adecuada, aínda que os seus 
xestos denotan certo grao de 

nerviosismo. 

Mantén unha postura 
inadecuada e os seus xestos 

denotan bastante 
nerviosismo. 

Mantén unha postura 
inadecuada  e os seus  
xestos denotan un alto 
grao de nervios  ou de 

desinterese. 

Prononciation 
et  

Accent 

A pronuncia dun 
repertorio moi limitado 

de expresións e palabras 
memorizadas e 

comprensible para todo 
o auditorio. 

A pronuncia dun repertorio 
moi limitado de expresións e 

palabras memorizadas e 
comprensible con algún 

esforzo para todo o auditorio. 
Presenta un leve acento 

estranxeiro. 

A pronuncia, en xeral, é 
suficientemente clara (ás 

veces é necesario que repita 
o seu discurso) para todo o 

auditorio malia un claro 
acento estranxeiro. 

A pronuncia é inintelixible 
para o auditorio e mesmo 

para a/o docente. 

Correction  
linguistique 
(Absence 

d’interférences) 

Exprésase 
correctamente  a pesar 

dalgunhas interferencias 
que corrixe. 

Comete puntualmente 
interferencias lingüísticas sen 

darse conta. 

Comete a miúdo 
interferencias lingüísticas que 

non corrixe. 

Mestura continuamente 
francés, inglés,  castelán e 

galego. 

 
 

Contenu 
 
 

Contenu 

O contido corresponde á 
consigna dada, o tema 

está presentado 
correctamente e as 
conexións entre as 

diferentes ideas e/ou 
partes do discurso son 

boas. 

O contido corresponde á 
consigna dada, o tema está 
presentado correctamente, 
pero non existen conexións 

entre as diferentes ideas e/ou 
partes do discurso. 

Malia que o contido 
corresponda á consigna 

dada, faltan ideas ou están 
mal presentadas. 

Faltan moitas das 
informacións requiridas e 

as ideas están todas 
mesturadas. 

Conclusion 
Conclusion 

 et 
 congé 

Despídese 
adecuadamente . 

Despídese con un j’ai fini, 
c’est fini ou voilà . 

Despídese con un j’ai fini, 
c’est fini ou voilà e sen 

concluír a súa intervención. 

Non se despide e non 
conclúe a súa 
intervención. 

Durée 
Durée 

 de  
l’exposé 

Utilizou todo o tempo 
destinado á presentación 

e achegou toda a 
información solicitada. 

A duración da intervención foi 
superior/inferior á indicada, 
aínda que achegou toda a 

información solicitada. 

A duración foi moi superior/ 
inferior á indicada ou non 

achegou toda a información 
solicitada. 

A duración da exposición 
resultou insuficiente para 
poder avaliar a actividade. 
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AUTO-ÉVALUATION:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRES  SUPPLÉMENTAIRES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVALUATION:  
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GRILLE D’ÉVALUATION DE LA LECTURE À VOIX HAUTE 

Nom : __________________________  Prénom : ___________________    Date : _____/_____/201 

 

NIVEAU 

________ 

CES CRITÈRES DE RÉUSSITE TOUJOURS 

750 – 100% 

SOUVENT 

500 – 700% 

RAREMENT 

250 – 450% 

JAMAIS 

0 – 200% 

1 Fluidité et attention : Il/elle lit sans syllaber et sans oublier de mots 

ni sauter de lignes 
    

2 Prononciation : Il/elle ne lit ni les consonnes finales (-s, -x, -z, etc.) ni 

le « e » caduque 
    

3 Fluidité et attention : Il/elle ne lit pas un mot pour un autre ni 

rajoute de mots.  
    

4 Fluidité : Il/elle lit en articulant correctement : Il/elle est 

compréhensible et n’accroche pas sur les mots 
    

5 Volume : Il/elle lit suffisamment fort : il/elle  place sa voix pour être 

audible sans crier 
    

6 Fluidité : Il/elle ne lit pas trop vite : Il/elle fait des pauses (et des 

arrêts courts pour les virgules et plus longs pour les points) 
    

7 Intonation : Il/elle lit en respectant le ton des points d’exclamation 

et d’interrogation 
    

8 Prononciation : Il/elle marque les liaisons     

9 Fluidité : Il/elle lit sans hésiter, sans trébucher     

10 
Intonation : Il/elle lit l’intonation / de la vie dans sa lecture (il/elle 

en arrive même à faire varier sa voix pour les différents 

personnages) 
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ÉLÈVE                COURS-GROUPE 

 

ÉVALUATION/TRIMESTRE 

 

Grille pour l’évaluation du Classeur de Langues - Français   

 Ponctuation 8 –   10 6 - 7 4 – 5 2 - 3 1 - 0 

 

PRESENTATION13 

 

Existe portada. 

Posúe identificación 

completa do/a 

alumno/a e da 

materia. 

Presenta o caderno 

na data estipulada 

Existe portada 

Posúe identificación 

do/a alumno/a. 

Presenta o caderno 

na data estipulada 

Non hai portada 

Posúe identificación 

completa do/a 

alumno/a e da 

materia. 

Non presenta o 

caderno na data 

estipulada 

Non posúe o 

nome do/a 

alumno/a 

correctamente 

sinalado. 

Non presenta o 

caderno na data 

estipulada 

Caderno en 

pésimas 

condicións. 

Presentado fóra 

de prazo 

 

ORDRE 

 

Respecta a estrutura 

e a orde dos contidos 

entregados na clase. 

Inclúe paxinación e 

datación. 

Respecta case 

sempre a estrutura e 

a orde dos contidos 

entregados na clase. 

Inclúe case sempre 

paxinación e datación 

Presenta unha orde 

diferente a dos 

contidos entregados 

na clase. 

Non hai nin 

paxinación nin datas 

nas follas 

Non respecta a 

orde dos 

contidos 

entregados na 

clase. 

Presenta follas 

en branco, 

cuadriculadas ou 

con outros 

contidos. 

Non posúe 

ningún tipo de 

orde 

                                                      
13 É fundamental que as follas entregadas sexan brancas (con ou sen furados) , que os contidos ou tarefas estean  recollidas con bolígrafo (negro ou azul), así como calquera auto-corrección ou co-corección estea 
feita con bolígrafos de cor vermella (quedando absolutamente prohibido o uso de calquera borrador). Imprescindible igualmente o respecto das marxes (superior, inferior, esquerda e dereita), así como a correcta 
numeración das páxinas. 
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CONTENU 

 

Posúe todas e cada 

unha das follas de 

contidos repartidas 

pola profesora (ou 

non), así como todas 

as probas ou tarefas 

corrixidas e devoltas. 

Posúe a maioría das 

follas de contidos 

repartidas pola 

profesora, (ou non), 

así como gran parte 

das probas ou tarefas 

corrixidas e devoltas. 

Posúe algunha das 

follas de contidos 

repartidas (ou non) 

pola profesora, así 

como algunha das 

probas ou tarefas 

corrixidas e devoltas. 

Posúe escasas 

follas de 

contidos 

repartidas(ou 

non) pola 

profesora, así 

como 

practicamente 

ningunha das 

probas ou 

tarefas 

corrixidas e 

devoltas. 

Non ten ningún 

tipo de 

apuntamento, 

nin atopas as 

probas ou 

tarefas devoltas. 

 

TÂCHES 

ET 

ACTIVITÉS 

 

Toma nota de todas 

as instrucións para a 

realización de tarefas 

e/ou actividades 

evidenciando logo a 

realización e 

execución das 

mesmas 

Anota a maioría das 

instrucións para a 

realización de tarefas 

e/ou actividades 

evidenciando logo a 

realización e 

execución das 

mesmas 

Evidencia a 

realización e 

execución dalgunha 

das actividades ou 

tarefas 

Evidencia a 

realización de 

moi poucas 

actividades ou 

tarefas 

Non realizou 

ningunha das 

actividades ou 

tarefas que se 

lle solicitaron 

durante a 

avaliación 

 

Observations :  
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Grille d’évaluation de la fonction pédagogique de la professeure de FLE 

DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

 

Cette grille utilise différents critères d’évaluation et doit être réalisée en co-évaluation avec les 
apprenants fondamentalement le premier et troisième trimestre. 

Nom de l’enseignante  : …………………………………………..……………………… 

Date de l’observation  : …………………………………………………………………… 

Groupe et niveau  : ………………………………………………………………………… 

 

1 2 3 4 

toujours souvent rarement jamais 

 

Intérêt de l’enseignante pour son cours ( grupo-clase ) : 
Interese da profesora pola súa clase 

L’enseignante 1 2 3 4 

- Cherche à donner l’envie d’apprendre 

(trata de comunicar ganas de aprender) 
    

- Fait preuve d’humour 

(amosa ter humor) 
    

- Utilise différents supports pédagogiques 

(emprega diferentes soportes pedagóxicos) 
    

- Lit ses notes ou un document écrit 

(le apuntamentos ou documentos escritos) 
    

- Suggère des implications pratiques 

(suxire implicacións prácticas) 
    

- Donne son point de vue personnel 

(dá o seu punto de vista persoal) 
    

- Fait preuve de conviction dans son discours 

(o seu discurso resulta convincente) 
    

- Montre de l’intérêt et de l’enthousiasme 

(amosa interese e entusiasmo) 
    

 
Clarté du cours : 
Claridade da clase (teórica) 

L’enseignante 1 2 3 4 

- Utilise un débit de parole approprié 

(emprega un caudal/fluxo de palabra axeitado) 
    

- Parle d’une voix non monotone 

(o seu tono de voz non resulta monóptono) 
    

- S’exprime clairement 

(Exprésase con claridade) 
    

- Avance dans son cours à une vitesse modérée 

(avanza na súa clase a unha velocidade moderada) 
    

- Utilise le tableau pour rendre son cours plus clair 

(fai uso da pizarra para darlle maior claridade á súa clase) 
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Relation avec les apprenants : 
Relación co seu alumnado 

L’enseignante 1 2 3 4 

- Montre de l’intérêt pour les apprenants 

(amosa interese polo seu alumnado) 
    

- Accepte des points de vue divergents 

(acepta puntos de vista diverxentes) 
    

- Apporte de l’aide en cas d’incompréhension 

(proporciona axuda en caso de dificultade comprensiva) 
    

- Montre du respect envers les apprenants 

(amosa respecto polo alumnado) 
    

- Est d’un contact facile 

(é doado manter contacto con ela) 
    

 
Organisation du cours : 
Organización da clase 

L’enseignante 1 2 3 4 

- Donne les objectifs de son cours 

(Proporciona os obxectivos da súa clase) 
    

- Présente le cours de manière organisée 

(presenta a clase de maneira organizada) 
    

- Donne des documents de travail 

(proporciona documentación para traballar) 
    

- Suggère des implications pratiques 

(suxire aplicación prácticas) 
    

 
Incitation à la participation : 
Anima á participación 

L’enseignante 1 2 3 4 

- Encourage les questions et les commentaires 

(anima ás preguntas e comentarios) 
    

- Questionne individuellement les apprenants 

(interroga individualmente ao alumnado) 
    

- Pose des questions à la classe entière 

(formulalle  preguntas a toda a clase) 
    

- Incite les étudiants à interagir 

(anima ao alumnado a interactuar) 
    

- Pose des questions complexes 

(formula pregutas complexas) 
    

 
Explications : 
Explicacións 

L’enseignante 1 2 3 4 

- Utilise des exemples 

(utiliza exemplos) 
    

- Répète ce qui est (ou semble) difficile  

(repite o que é –ou semella– difícil) 
    

- Souligne les points centraux 

(salienta os puntos centrais) 
    

- Donne des détails 

(dá detalles) 
    

- Identifie les points clés 

(identifica os puntos clave) 
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Attitude des apprenants (auto-perception) : 
Actitude dos alumnos/as (auto-percepción) 

Les apprenant(e)s 1 2 3 4 

- Sont attentifs/ves et appliqué(e) 

(son atentos/as e aplicados/as) 
    

- Participent activement au cours 

(paticipan activamente na clase) 
    

- Respecten les instructions et les normes 

(respectan as instruccións e normas) 
    

- Respectent l’enseignante 

(respectan á profesora) 
    

- Sont motivé(e)s par le cours 

(están motivados/as polas clases) 
    

 

Commentaires (podes achegar todas as suxestións que che parezan axeitadas respecto da materia) : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..................


