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1. Estándares de aprendizaxe  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

COMPRESIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

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

– Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva e 
detallada). 

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

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

– 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 paralingü-ísticos. 

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

COMPRESIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo ou 
ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a actividades e procedementos cotiáns e menos habituais, sempre 
que poida expor preguntas para comprobar que comprendeu o que o interlocutor quixo dicir 
e conseguir aclaracións sobre algúns detalles. 

PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu 
ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non 
se faga un uso moi idiomático da lingua. 

PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a exposición dun 
problema ou a solicitude de información respecto desta (por exemplo, no caso dunha 
reclamación), sempre que poida pedir confirmación sobre algúns detalles. 

 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Estratexias de produción: 

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

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

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

– Cooperar na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e 
das demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

– Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle feitos, experiencias, sentimentos 
e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente a sentimentos 
como a sorpresa, o interese ou a indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros 
e películas, indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre 
temas do seu interese; fai comprensibles as súas opinións ou reaccións respecto das 
solucións posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa con amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 

PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con 
anterioridade, realizando preguntas complementarias ou respondendo a elas, sempre que se 
manteñan dentro ámbito predicible da interacción. 
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– Substituír palabras por outras de significado parecido. 

– Pedir axuda ou clarificación. 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
(coñecementos previos sobre o contido de que se trate) a partir da información 
superficial e paratextual: proveniencia do texto, 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 (sentido xeral, información esencial, puntos 
principais, detalles relevantes e implicacións).  

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

– 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 paratextuais. 

– Identificación das palabras clave. 

– Recoñecemento da información esencial que o texto proporciona e que é 
necesaria para lograr o obxectivo de lectura. 

– Supresión de informacións pouco relevantes (redundantes, de detalle e pouco 
pertinentes) para o obxectivo de lectura 

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

– Revisión e recapitulación continua e autointerrogación sobre a comprensión. 

COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
noticias e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese, redactados nunha 
variante estándar da lingua. 

PLEB3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área 
de interese ou da súa especialidade, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por 
exemplo, sobre cómo redactar un traballo educativo seguindo as convencións 
internacionais). 

PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas 
claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, 
e comprende o carácter dos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras están 
descritos claramente e co suficiente detalle. 

PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e 
blogs, nas que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas e se explican 
con razoable precisión, e se describen de maneira clara e detallada, experiencias, 
sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
do seu interese. 

 

B4.1. Estratexias de produción:  

– Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema e o que se pode 
ou se quere dicir, xerar ideas posibles, etc.)  

– Procurar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente 
sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un problema 
xurdido durante unha viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos 
e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de 
certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e 
sobre futuras liñas de actuación. 
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– Elaborar un borrador. 

– Estruturar o contido do texto. 

– Considerar as propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 

– Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

– Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional.  

- Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, 
lugares, actividades, procedementos e procesos. Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e 
expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, medio e longo prazo. 

– Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e 
a prohibición, a exención e a obxección. 

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, e os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

– Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados 
e situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a 
medio e a longo prazo. 

– Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e 
a prohibición, a exención e a obxección. 

PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con 
cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como 
de puntuación, na orde das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de 
interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)  

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información relevante e 
opinións sobre aspectos persoais, educativos u ocupacionais, respectando as convencións e 
as normas de cortesía. 
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– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, e os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

– Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso.  

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

– Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos 
distintivos como sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 

– Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia 
acentual das palabras). 

– Recoñecemento e uso comprensible dos elementos prosódicos (acento, ritmo e 
entoación das oracións). 

– Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común emitidas con 
procedementos básicos de redución fonética. 

B5.3. Patróns gráficos e convencións ortográficas da palabra, da oración e do 
enunciado (punto, coma, punto e coma, comiñas, paréntese, signos de 
interrogación, signos de exclamación, puntos suspensivos e guión). 

B5.9. Léxico: 

 – Recoñecemento e uso do léxico común e máis especializado relacionado con 
contidos educativos correspondentes e de interese nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, relativo á descrición de persoas e obxectos, o tempo e o 
espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, procedementos e 
procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación e estudo; 
traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; his-toria e cultura.   

COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA CULTURAL E PLURILINGÜE 

PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, 
ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e secundarias, e utiliza o corrector informático 
para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente 
de diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e como ferramenta de aprendizaxe de contidos 
diversos, e, durante as actividades de aula, en situacións de comunicación reais ou 
simuladas, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, 
linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos 
lingüísticos e culturais. 

PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, 
coherentes e adecuados ao propósito comunicativo. 

 

Contidos imprescindibles:  
 
Durante o confinamento e co consentemento expreso das familias do alumnado, seguimos avanzando a materia co horario normal anterior ao peche dos centros 
educativos. Desta maneira, esperamos completar os contidos de 1º de BAC, 1ª Lingua, de aquí a final de curso.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Farase a través  
- da observación sistemática  
- de actividades de comprensión oral 
- de intercambios orais (proxectos, gravacións,) 
- de análise de produccións escritas (redaccións, cuestionarios, actividades escritas ) 
- e de probas específicas. 

Instrumentos: Empréganse distintos instrumentos de avaliación: 
-Rúbrica para probas orais 
Rúbrica para producción escritas 
Fichas de actividades 
Caderno de actividades 
Escala de observación 
Rúbricas para avaliación de competencias e estándares 
Rúbrica para a avaliación das tarefas enviadas no terceiro trimestre 

Cualificación final 

O alumnado que ten a segunda avaliación aprobada, terá superado o curso. A nota final 
será, en principio, a da segunda avaliación, podendo mellorar en función do traballo 
non presencial realizado no último trimestre. 
 
O profesor/a de Francés valorará a nota final do alumnado coa segunda avaliación 
suspensa, en función do traballo non presencial realizado durante o último trimestre. 
En caso de que este traballo non sexa suficiente para aprobar o curso, os profesores de 
Francés realizarán un exame no mes de xuño, se as circunstancias o permiten. 
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a 
adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan 
continuar o seu itinerario formativo. 
 
O  traballo  desenvolvido  neste  terceiro trimestre  será  cualificado  da  mesma  
maneira  para  todo  o  alumnado:   
a)  Obterá  un máximo de 2  puntos  se  entrega  a  totalidade  das  tarefas  propostas  

polo  profesor/a, perfectamente  realizadas  e  enviadas  nas  datas  acordadas.  
b)  Obterá  1  punto  se  non  cumpre  algunha  das  condicións  enumeradas  no  

apartado  anterior. 
c) Obterá  0  puntos  se  non  cumpre  ningunha  das  condicións  anteriores. 
d)  No caso de haber clases por vídeoconferencia, aplicarase o mesmo baremo. 

 
A  proba  de  xuño  incluirá  sólo  materia  do  segundo  trimestre, se  ben  terá 
consideración  de  exame  final. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Debido ás notas positivas das dúas primeiras avaliacións, non será necesaria a proba de 
setembro. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con materia pendente. 

 Instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con materia pendente. 

 
 



 
 

   
 

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

Actividades  

  Realización de  exercicios a través  de fichas, cancións, mini vídeos, lecturas e 
algún pequeno traballo para  o reforzo de contidos gramaticais e de 
vocabulario, pero tamén a  comprensión oral, comprensión escrita e a  
producción escrita. 

   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas e actividades desenvolvidas no terceiro trimestre enviáronse por 
regra xeral á plataforma de ensino de Edmodo. Tamén se traballará por 
vídeoconferencia. 

Materiais e recursos 
Fichas sobre un tema gramatical específico (creadas polo profesor, ou sacadas 
de páxinas de internet ou de libros de gramática), cancións, lecturas, caderno 
de exercicios ou exercicios que poden facer telemáticamente.  

 
 
 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Enviarase un mail indicando que teñen este documento na páxina web do 
centro e que o poden consular para calquera dúbida que poidan ter.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 

 


